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Tisz telt Szákszendi Pol gá rok! 
Is mét el telt egy év, ame lyet ki-ki le he tõ sé gei sze -
rint bú csúz ta tott. Va jon mit hoz az új esz ten dõ?
– tes  szük fel ma gunk nak a kér dést – hi szen a jö -
võt ha sejt jük is ho mály fe di, ma rad nak te hát a
re mé nye ink, jó kí ván sá ga ink és ter ve ink. 
Fon tos meg ha tá roz nunk az elõt tünk ál ló év cél -
ja it, hogy hon nan in dul tunk és mit aka runk el ér -
ni, hi szen „Sem mi lyen szél nem ked vez an nak a
ha jós nak, aki nem tud ja me lyik ki kö tõ be tart” tart -
ja egy hí res óko ri mon dás.
A ter vez ge tés mel lett je len van az ér té ke lés is,
az el múlt év ér té ke lé se: si ke rek és ku dar cok,
nye re ség és vesz te ség, esély la tol ga tás, új cé lok,
ta ka ré kos ság kö rül fo rog nak gon do la ta ink, s
hisszük az új év ben is lesz elég erõnk, ki tar tá -
sunk, sze ren csénk.
Az ér té ke lés so rán az el sõ kér dés, hogy „mi re fu -
tot ta az elõ zõ év”? En nék a kér dés nél a köz ség
fej lõ dé sét em le get jük, a meg va ló sult be ru há zá -
so kat, fel újí tá so kat, hogy hány mil li ót, hon nan si -
ke rült elõ te rem te ni és mi re köl töt tük. 
Én még sem ezt ér zem a leg fon to sabb nak. A
pénz ben mér he tõ fej lõ dés nél sok kal fon to sabb,
hogy jó kí ván sá ga in kat el mond has suk csa lád tag -
ja ink nak, ba rá ta ink nak, is me rõ se ink nek, a köz -
ség be li ek nek. Fon tos, hogy egy kel le mes és lak -
ha tó te le pü lé sen ked ves em be rek kö zött él he -
tünk, ahol is mer jük és meg is mer jük egy mást.
Ter mé sze te sen van nak ne héz sé gek és prob lé -
mák, amik kel kö zö sen kell szem be néz nünk, de
me rünk ter vez ni és bí zunk ab ban, hogy kö zös si -
ke re ink nek to vább ra is együtt örül he tünk.
Ad dig is kí vá nom a ma gam és köz sé günk kép vi -
se lõ-tes tü le te ne vé ben, hogy min den ki si ke re -
sen va ló sít sa meg vá gya it, cél ja it, erõ ben és
egész ség ben él je meg az új évet!
„Bort, bú zát, bé kes sé get, 
sö tét ség ben fé nyes sé get!
Új esz ten dõ újat hoz zon, r
é gi jó tól meg ne fos  szon.
Ki ba rát volt, az maradjon,-
Ki el in dult az ha lad jon.”

Lász ló Kál mán
pol gár mes ter

A há rom ki rá lyok nap ja, il let ve
epi fá nia né ven is em le ge tett ke -
resz tény ün ne pünk min den év
ja nu ár já nak ha to dik nap já ra
esik. Val lá sos tar tal ma igen je -
len tõs, a ke le ti ke resz tény ség -
ben Jé zus szü le té sé nek ün ne -
pe, míg a ró mai egy ház ban ez
Krisz tus meg ke resz tel ke dé sé -
nek nap ja. A temp lo mok ban
ilyen kor vi zet szen tel nek - in nen
ered el ne ve zé se is – amel  lyel
ré gen a há za kat, és az ál la to kat
is meg ál dot ták. 
A nap hoz kö tõ dõ ha gyo má nyok
kö zül ki eme len dõ még a
háromkirály-járás, amely fõ ként
a Du nán tú lon ter jedt el, il let ve
ma is él an nak dé li ré szén. A
bet le he me zés hez ha son ló szo -
kás so rán a há rom ki rály
(Meny hért, Gás pár, Bol di zsár) a
kis Jé zus nál tett lá to ga tá sá nak

moz za na ta it ele ve ní tik fel, ame -
lyért cse ré be né mi ado mányt
vár nak el a há zi ak tól. 
Szin tén a Víz ke reszt hez kap -
csol ha tó az idõ já rás jós lás is. A
né pi ha gyo mány úgy tar tot ta,
ha ezen a na pon esik, ak kor
még hos  szú lesz a tél; hi deg idõ
ese tén, pe dig ko rai ta vaszt jö -
ven döl tek.
Nap ja ink ra az ün nep val lá sos
tar tal ma erõ sen hát tér be szo -
rult, sõt a kis gyer me kes csa lá -
dok ban nem is te kin te nek rá
ün nep ként a gye re kek, hi szen
ilyen kor szo kás le bon ta ni a
szent es te óta la ká sun kat dí szí -
tõ ka rá csony fát is.
(A té má ban bõ veb ben tá jé ko -
zód hat nak: 
http://www.sulinet.hu/panora-
ma/vizkereszt.html )

Wikipil Gá bor

Víz)ke)reszt

1. Be szá mo ló a le járt ha tár -
ide jû ha tá ro za tok vég re haj tá -
sá ról, az át ru há zott ha tás kör -
ben ho zott pol gár mes te ri
dön té sek rõl, tá jé koz ta tó a két
ülés kö zöt ti idõ ben tör tént
fon to sabb ese mé nyek rõl és
pol gár mes te ri in téz ke dé sek -
rõl.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán
pol gár mes ter 

A pol gár mes ter tá jé koz tat ta a
Tes tü le tet, hogy a le járt ha tár -
ide jû ha tá ro za tok vég re haj tá sa
meg tör tént. 

To váb bá el mond ta, hogy az is -
ko la ré gi al sós szár nyá ban foly -
ta tó dott a tan ter mek lam bé ri á -
zá sa. Az el sõ osz tály és a ne -
gye dik osz tály az ab la kok alat ti
ré szek ki vé te lé vel be fe je zõ dött.
A ra di á to rok és az ab la kok mi -
att ezen ré szek lam bé ri á zá sá ra
a fû té si sze zon után ke rül het
sor. Az óvo dá ban meg tör tén a
fo lyo só já ró bur ko la tá nak le ra -
ká sa. Fel sze re lés re és be üze -
me lés re ke rül tek a ka rá cso nyi
dí szek. A volt lak ta nya „nõt len
tisz ti” épü le té nek bel sõ ré sze a

Ön kor mány za ti Hí rek
A Kép vi se lõ-tes tü let mun ka terv sze rin ti ülé sét 2008.
de cem ber 17-én tar tot ta, ame lyen az aláb bi na pi ren di
pon tok sze re pel tek:

(Folytatás a következõ oldalon)
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köz hasz nú mun ká sok ál tal ki ta ka rí -
tás ra ke rült. A mun ká la to kat az épü let -
ben ural ko dó ál la pot in do kol ta, il let ve
le het sé ges hasz no sít ha tó elé kul tu rál -
tabb kö rül mény tá rul jon.
Az Öv eges Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la
nyí lás zá ró cse ré jé re vo nat ko zó tá mo -
ga tá si szer zõ dést meg kö töt tük és az
el szá mo lást is meg küld tük az il le té kes
szerv nek. 
A Kép vi se lõ- tes tü let a pol gár mes ter
be szá mo ló ját egy han gú an el fo gad ta.

2. A  2008. évi költ ség ve tés rõl szó -
ló 5/2008.(II.15.) szá mú ren de le te
mó do sí tá sa
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter
A pol gár mes ter szó be li ki egé szí tés -
ként el mond ta, hogy a Kép vi se lõ-tes -
tü let az elõ zõ ülé sen ha tá ro zott a
Bokod-Szákszend Köz sé gi Ön kor -
mány zat ok Köz ok ta tá si és Köz mû ve -
lõ dé si In téz mény fenn tar tó Tár su lás
2008. I-III. ne gyed éves be szá mo ló
alap ján , hogy a túl fi ze tés mi att ne ke -
rül jön sor a 2.892 e Ft ös  szeg Tár su -
lás ré szé re tör té nõ uta lá sá ra. Ah hoz,
hogy a ki adá si és a be vé te li elõ i rány -
zat ok meg egyez ze nek, szük sé ges a
4.658 e Ft-tal, va la mint a 2.892 e Ft-
tal a ki adá si elõ i rány za to kat csök ken -
te ni az in téz mé nyek nél. 
A Kép vi se lõ-tes tü let dön tött ar ról,
hogy az Öv eges Jó zsef Ál ta lá nos Is -
ko la költ ség ve té si elõ i rány za tát 5.211
e Ft-tal, míg a Kis kuc kó Nap kö zi Ott -
ho nos Óvo da elõ i rány za tát 2.439 e
Ft-tal csök ken ti, s egy ben fel ha tal -
maz ta az in téz mény egy ség ve ze tõ it,
hogy a költ ség ve té si elõ i rány zat csök -
ken té se ér de ké ben foly tas sa nak
egyez te tést a Bokodi Pol gár mes te ri
Hi va tal lal.
Ugyan ezen na pi rend ke re té ben a pol -
gár mes ter tá jé koz tat ta a Tes tü le tet,
hogy az In téz mény fenn tar tó Tár su lás
ké rel met nyúj tott be, 1.713 e Ft tá mo -
ga tás iránt, mely 1,5 fõ bér és do lo gi
költ sé ge it fe dez né.

3. Ja vas lat a 2009. évi köz szol gál ta -
tás ok dí já nak meg ál la pí tá sá ra.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter
A pol gár mes ter szó be li ki egé szí té sé -
ben el mond ta, hogy az ÉD-i Víz mû
Zrt-vel va ló több szö ri egyez te tést kö -
ve tõ en ala kult ki a 407 Ft/m3 +ÁFA
csa tor na szol gál ta tá si díj he lyett 390

Ft/m3 + ÁFA díj, me lyet az ön kor mány -
zat 20 Ft/m3 ös  szeg gel tá mo gat. Az ár -
emel ke dés mér té ke 2008. év hez ké -
pest 4%-os, 2006. év hez ké pest, pe -
dig 6,84 %-os. A fen ti díj fe lül vizs gá lat -
ára 2009 nya rán vis  sza tér nek.
A Kép vi se lõ-tes tü let egy han gú an el fo -
gad ta a 2009. ja nu ár 1-tõl a 390 Ft/m3

+ ÁFA csa tor na hasz ná la ti díj mér té két.

Ezen na pi rend ke re té ben ke rült sor a
te le pü lé si szi lárd hul la dék kal kap cso -
la tos hul la dék ke ze lé si he lyi köz szol -
gál ta tás ról szó ló ren de let mó do sí tá -
sá ra. A REMONDIS  Kft el ké szí tet te a
te le pü lé si szi lárd hul la dék ke ze lé si dí -
já nak 2009. évi kal ku lá ci ó ját, mely nek
ér tel mé ben a egy sé ges ré gi ós köz -
szol gál ta tá si díj egy ség nyi díj té te le:
2,46 Ft/liter+áfa.
A díj eme lés mér té ke 6,49 %, amely
inf lá ció alat ti, mi vel a sze mét szál lí tás
ága za ti inf lá ci ó ja ja nu ár-szep tem ber
idõ szak ra át la go san 9,33 %.
A Kép vi se lõ-tes tü let az aláb bi ren de -
le tet fo gad ta el egy han gú an:
Szákszend köz ség re mó do sí tott
egy ség nyi díj té tel: 2,43 Ft/liter+ áfa,
amely alap ján a 2009.évre ér vé nyes
ürí té si dí jak:
80li te res edény       194 Ft+áfa/ürítés
110 li te res edény:   267 Ft +áfa/ürítés
240 li te res edény:   583 Ft+áfa/ürítés
1100 li te res edény:   2673 Ft+áfa/ürítés
A faj la gos hul la dék men  nyi ség: 260
kg/fõ/év.

4. A szo ci á lis el lá tá si for mák és a
gyer mek vé de lem he lyi sza bá lya i ról
szó ló 7/2006.(XII.1.)  önk. szá mú
ren de let mó do sí tá sa 
Elõ ter jesz tõ: De ák né dr. Schiffner
Már ta jegy zõ      
Jegy zõ is mer tet te, hogy a  ha tás kö ri
sza bá lyok mó do sul nak, mi vel a  Tes -
tü let a pol gár mes ter re ru ház za a te -
me té si se gély meg ál la pí tá sát és az
az zal kap cso la tos fel ada to kat.
A Kép vi se lõ-tes tü let egy han gú an el fo -
gad ta a he lyi ren de let mó do sí tá sát.

5. Kö zép-Du na Vi dé ke Hul la dék gaz -
dál ko dá si Ön kor mány za ti Tár su lás
meg ál la po dá sá nak mó do sí tá sa, va -
la mint a Kö zép-Du na Vi dé ke Hul la -
dék gaz dál ko dá si Rend szer meg va -
ló sí tá sá nak kér dé se.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter
A pol gár mes ter el mond ta, hogy a Kö -
zép-Du na Vi dé ke Hul la dék gaz dál ko -

dá si Ön kor mány za ti Tár su lást a tár su -
ló ön kor mány zat ok 2006. év ben az zal
a cél lal hoz ták lét re, hogy a Kö zép-
Du na Vi dé ke tér sé gé nek in teg rált szi -
lárd hul la dék- gaz dál ko dá si rend sze -
rét lét re hoz zák. A KEOP.1.1.1. el ne -
ve zé sû pá lyá zat fi nan szí ro zá sá hoz
30 % ön rész szük sé ges. Az ön rész
biz to sí tá sá hoz köt vény ki bo csá tá sa
szük sé ges.
A kép vi se lõ- tes tü let egy han gú an el fo -
gad ta a bank szám la ve ze té sé re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat.

6. Öv eges Jó zsef Ál ta lá nos Is ko lá -
ban vég zett el len õr zé si je len tés ben
fog lalt meg ál la pí tá sok és ja vas la -
tok vég re haj tá sá ra in téz ke dé si terv
el fo ga dá sa.
Elõ ter jesz tõk: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter
Hirják Gáborné in téz mény-egy ség ve -
ze tõ
A pol gár mes ter elõ ad ta, hogy Orosz -
lány Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak
Bel sõ El len õr zé si Cso port ja az Öv -
eges Jó zsef Ál ta lá nos Is ko lá ban
2008. no vem ber 3-tól- 2008. no vem -
ber 7-ig vizs gá la tot tar tott az ok ta tá si
nor ma tí va-igény lés do ku men tált sá gá -
nak el len õr zé se tár gyá ban.
A meg ál la pí tá so kat és ja vas la to kat a
14/35-5/2008. ik ta tó szá mú El len õr zé -
si je len tés tar tal maz za.
Az el len õr zés nyo mán ki ala kí tott vé le -
mény a vizs gált te rü let rõl, il let ve fo lya -
mat ról ös  szes sé gé ben: MEGFELÕ,
mi vel a vizs gált te rü le te ken csak nem
min den te kin tet ben meg fe le lõ bel sõ
kont rol lok kal ren del kez nek, és mi nõ -
sé gi tel je sít ményt mu tat nak. Az In téz -
ke dé si terv ké szí té se az el len õr zött
szerv, il let ve szer ve ze ti egy ség ve ze -
tõ jé nek fel ada ta. Az In téz ke dé si terv
tar tal maz za az el len õr zés meg ál la pí -
tá sa it, vég re haj tá sért fe le lõ sö ket és a
vég re haj tás ha tár ide jét.
A Kép vi se lõ-tes tü let az In téz ke dé si
Ter vet egy han gú an el fo gad ta.

7. Ja vas lat a Kép vi se lõ-tes tü let
2009. évi mun ka ter vé re.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter
A Kép vi se lõ-tes tü let  mun ka terv ét a
pol gár mes ter ter jesz ti elõ.
A mun ka terv tar tal maz za :
az ülés he lyét, ide jét,
az ülé se ken meg tár gya lan dó na pi ren -
di pon to kat,

(Folytatás az elõzõ oldalról)

(Folytatás a következõ oldalon)
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az elõ ter jesz té sek el ké szí té sé ért fe le -
lõs sze mély meg ne ve zé sét
A Kép vi se lõ tes tü let  a 2009. évi mun -
ka ter vet egy han gú an el fo gad ta.

8. Pá lyá za ti fel hí vás ál ta lá nos kar -
ban tar tói ál lás be töl té sé re
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter
A pol gár mes ter tá jé koz tat ta a Tes tü -

le tet, hogy az Öv eges Jó zsef Ál ta lá -
nos Is ko lá ban a kar ban tar tói ál lás
nyug dí ja zás mi att meg szûnt, s a meg-
növekedett fel ada tok szük sé ges sé te -
szik az ön kor mány zat nál egy ál ta lá -
nos kar ban tar tó fog lal koz ta tá sát. A
tör vé nyi kö te le zett ség nek ele get té ve
a pá lyá za ti fel hí vás meg je le nik a Kor -
mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont inter-
netes ol da lán, va la mint a he lyi új ság -
ban.

9. Egye bek
Az Egye bek na pi rend ke re té ben a
Kép vi se lõ- tes tü let szenny víz csat -
la ko zá si tá mo ga tá si ké rel met bí rált
el.

A Tes tü let zárt ülés ke re té ben sze mé -
lyi ügye ket tár gyalt.
Szákszend, 2008. de cem ber 29.

De ák né dr. Schiffner Már ta 
jegy zõ

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Köz le mény
2009. ja nu ár 3.-áról-4.-ére vir -
ra dó an is me ret len (ek) meg -
ron gál ták a fa lu ház elõt ti ka rá -
csony fák dísz ki vi lá gí tá sát. A
ron gá lás té nyét a jegy zõ az
orosz lá nyi rend õr ka pi tány sá -
gon be je len tet te.
Az anya gi kár nál je len tõ sebb
az esz mei, a dísz ki vi lá gí tás hi -
á nya, il let ve az, hogy van
(nak) olyan (ok) akik er re ké -
pe ses (ek)!

Lász ló Kál mán
pol gár mes ter

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv ne -
ve, cí me:
Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá -
nak Kép vi se lõ-tes tü le te 
2856 Szákszend, Szá ki u. 91. 

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. Tör vény 20/A.§- a
alap ján pá lyá za tot hir det:

Szákszend Köz ség 
Ön kor mány za ta

ál ta lá nos kar ban tar tói
mun ka kör be töl té sé re

Köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar -
ta ma:
ha tá ro zat lan ide jû köz al kal ma zot ti
jog vi szony

Fog lal koz ta tás jel le ge:
tel jes mun ka idõ

Mun ka vég zés he lye:
Szákszend Köz ség Ön kor mány zat
Szákszend, Szá ki u. 91.

Mun ka kör be tar to zó lé nye ges fel -
ada tok:
- ál ta lá nos kar ban tar tói fel ada tok-
mely nek ke re té ben:
az ön kor mány zat in téz mé nye i ben el -
vég zen dõ kar ban tar tá si fel ada tok, sze -
rel vé nyek, nyí lás zá rók ja ví tá sa, az
épü le tek és be ren de zé sek ál la gá nak
fo lya ma tos el len õr zé se, hi ba el há rí tá sa,
ud var, jár da ta ka rí tá sa, hó-el ta ka rí tás,
fû nyí rás, köz te rü let fel ügye le te.

Pá lyá za ti fel té te lek:
- ma gyar ál lam pol gár ság,
- bün tet len elõ é let,
- cse lek võ ké pes ség,
- szak mun kás vé ge zett ség,
„- B” ka te gó ri ás jo go sít vány,
- leg alább 1-3 éves szak mai gya kor -
lat.
- 6 hó nap pró ba idõ.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je -
lent:
több szak má ban va ló jár tas ság (fû -
tés-víz ve ze ték sze re lõ, vil lany sze re lõ,
fes tõ-má zo ló)

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó
ira tok, iga zo lá sok:
az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat -
ok, jo go sít vány fény má so la ta, az ere -
de ti do ku men tu mok be mu ta ta tá sa
mel lett,
rész le tes szak mai ön élet rajz,
3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi -
zo nyít vány.

Il let mény és egyéb jut ta tás:
az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut -
ta tá sok ra a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. Tör vény
ren del ke zé sei az irány adók.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód já ra és
ha tár ide jé re vo nat ko zó elõ írá sok:
A pá lyá za tot pos tai úton vagy sze mé -
lye sen kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ
cím re:
Szákszend Köz ség Ön kor mány za ta-
Lász ló Kál mán pol gár mes ter- 2856
Szákszend, Szá ki u. 91.
Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni a pá lyá -
za ti adat bá zis ban sze rep lõ azo no sí -
tó szá mot, a mun ka kör meg ne ve zé -
sét: ál ta lá nos kar ban tar tó.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár -
ide je: 2009. feb ru ár 10.

A pá lyá zat el bí rá lá sa:
A ha tár idõ le jár tát kö ve tõ kép vi se lõ-
tes tü le ti ülé sen ke rül sor.
A kép vi se lõ-tes tü let fenn tart ja a jo -
got, hogy a pá lyá za ti el já rást ered -
mény te len nek nyil vá nít sa.

A mun ka kör be töl té sé nek idõ pont -
ja: leg ko ráb ban 2009. már ci us 1.

A pá lyá za ti fel hí vás to váb bi köz zé -
té tel ének he lye, ide je:
Szákszend Köz sé gi Ön kor mány zat
hi va ta los lap ja: Szákszendi Hír mon -
dó ja nu á ri szá ma.

A pá lyá zat tal kap cso la to san
to váb bi in for má ci ót nyújt: 
Lász ló Kál mán Szákszend 
Köz ség pol gár mes te re 
(2856 Szákszend,
Száki u. 91.)
Te le fon: 34/371- 213, 

34/ 371-524.

PÁ LYÁ ZA TI FEL HÍ VÁS
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Do bo gó sok let tünk!
Ta nít vá nya ik kö zül a leg job bak min -
den év ben kép vi se lik is ko lán kat a kü -
lön bö zõ kör ze ti, me gyei szin tû ver se -
nye ken. Több ször volt al kal munk már
hírt ad ni ered mé nyes, ki ma gas ló sze -
rep lé sük rõl. Örü lök an nak, hogy most
is mét ezt te he tem.
Tan év kez dés után le ve le zõs ma te ma -
ti ka ver senyt hir de tett meg az orosz lá -
nyi Len gyel Jó zsef Gim ná zi um ne gye -
dig év fo lyam tól nyol ca di kig min den
kor osz tály szá má ra. Az el sõ két fel -
adat sort a gye re kek nek önál ló an kel -
lett meg ol da ni uk, majd to váb bí ta ni uk,
az utol só for du ló meg ren de zé sé re
már a gim ná zi um ban ke rült sor.
Bár mi lyen hi he tet len, a gye re kek sze -
re tik a ma te ma ti kát! Bi zo nyít ja ezt az
is, hogy év fo lya mon ként töb ben is
ver se nyez tek, ös  sze sen 21-en. Két
di á kunk ki ma gas ló ered mén  nyel sze -
re pelt. Müller Fan ni 6. osz tá lyos ta -
nu lónk I. he lye zést, Cserpán Dá ni el
4. osz tá lyos ta nu ló III. he lye zést ért
el ezen a meg mé ret te té sen. 
Gra tu lá lunk Ne kik, és büsz kék va -
gyunk rá juk!

A Köl csey fel adat meg ol dó nyel vi ve -
tél ke dõ me gyei dön tõ jé be 4 ta nu lón -
kért szur kol ha tunk 2009. ja nu ár 9-én. 
Na gyon örü lünk an nak, hogy ed dig el -

ju tot tak és bí zunk ered mé nyes sze -
rep lé sük ben. 

No vem ber ben is mét meg vá lasz tot tuk
a Hó nap ta nu ló ját.
Al só ta go za ton Ta kács Lu ca An na 3.
osz tá lyos ta nu ló, fel sõ ta go za ton
Ko vács Vanessza ki ma gas ló szor -
gal má ért, ered mé nyes sé gé ért, kap ta
az el is me rést. 

Lu cáz tunk!
De cem ber 13 Lu ca nap ja. Eh hez a
nap hoz nem csak kü lön bö zõ fe le dés -
be me rült és fel idé zés re vá ró nap szo -
ká sok, ha gyo má nyok, ba bo nák, hi e -

del mek kö tõd nek, ha nem már ha gyo -
mán  nyá vált Lu ca na pi vá sá runk is.
Ilyen kor ki nyit juk az is ko la ka pu ját
min den ér dek lõ dõ, vá sár ló elõtt, aki
ked ves, öt le tes, igé nye sen el ké szí tett
vá sár fi á ra vá gyik. Na gyon sok mun ka
volt min den egyes da rab ban, ami ki ál -
lí tás ra ke rült. Szor gos ke zek ké szí tet -
ték, a ki seb bek nél még szü lõi, ta ní tói
se gít ség gel, na gyob bak nál már önál ló
mun ká val. Örü lünk an nak, ha egy-egy
ked ves tárg  gyal örö met si ke rült sze -
rez nünk. A vá sár be vé tel ét a gye re kek
év vé gi ju tal ma zá sa i ra for dít juk. 

Az évet a 2. osz tá lyo sok ün ne pi ka rá -
cso nyi mû so rá val zár tuk. Az is ko la fe -
nyõ fá ja alatt is mét meg le pe tés vár ta a
gye re ke ket. Kö szön jük a Szü lõi Mun -

ka kö zös ség fi gyel -
mes sé gét és ked ves -
sé gét! 

A gye re kek ka rá -
cso nyi mû so rá val,
va la mint ezek kel a
so rok kal kí vá nok
a ne ve lõ tes tü let
és az is ko la di ák -
jai ne vé ben min -
den ki nek bol dog
új esz ten dõt.

Palotainé Papp Éva
in téz mény egy ség-
ve ze tõ he lyet tes

Is)ko)lánk)éle)té)bõl

Az Öv eges Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la Szü lõi Mun ka kö zös sé ge 
az el múlt évek 

ha gyo má nya i nak meg fe le lõ en 
2009. feb ru ár 14-én, 20 órá tól

HA GYO MÁNY ÕR ZÕ JÓ TÉ KONY SÁ GI BÁLT
ren dez a Fa lu ház ban, 

mely re tisz te let tel meg hív 
min den ked ves ér dek lõ dõt!

A talp alá va lót a CSÓ RÓ DUÓ szol gál tat ja.
Je gyek csak elõ vé tel ben: 3. 000,- Ft /fõ
A be lé põ az ape ri ti fet és a me leg va cso rát fog lal ja ma gá ba.
Fel lé põ ven dég: Pa csir ták
Jegy elõ vé tel és asz tal fog la lás: 
Szabóné Ági nál tel: 06/30-361-6837
Ko csis Imréné Hettinéltel: 06/20-393-8019

JÓ SZÓ RA KO ZÁST KÍ VÁ NUNK!  
SZÜ LÕI MUN KA KÖ ZÖS SÉG
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Af ri ká ban va dász ni? Gyer mek ko ri ál -
mom vált va ló ra ez zel a na mí bi ai va -
dász ex pe dí ci ó val, mely ben 2008. nya -
rán vet tem részt.
Gyer mek ként elõ ször Var ga nagy apám
va dá szat ról szó ló me sé it (Kis fa lud-Mi -
há lyi kör nyé ki tör té ne tek) hall gat tam
száj tát va. Majd ami kor az ol va sás tu do -
mány ban el iga zod tam, a va dá szat ról,
ter mé szet rõl, ami a ke zem be akadt min -
dent el ol vas tam. Kittenberger Kál mán,
Gróf Almássy Lász ló, Mol nár Gá bor és
Gróf Szé che nyi Zsig mond ál tal köz zé -
tett út- és va dász be szá mo ló kat so sem
un tam meg ol vas ni.
De a do log nem volt ilyen egy sze rû?
Már leg alább tíz éve sze ret tem vol na,
ha be tel je sül az ál mom, de be kell val la -
nom te le vol tam ag go da lom mal, egy -
sze rûb ben szól va fél tem az út tól. Hogy
mi ért?
A leg fõbb ag gá lya im: kí gyók, skor pi ók,
ma lá ria, és nem utol só sor ban a hos  szú
re pü lõ út vis  sza tar tot tak!!!
Több ba rá tom is van, aki meg jár ta Af ri -
kát (sõt több ször is), ar ról gyõz köd tek,
hogy, aki egy szer ki megy, az vis  sza vá -
gyik. Szin te min den ki el sõ he lyen Na mí -
bi át ja va sol ta, mi vel biz ton sá gos or -
szág, jók a te rep vi szo nyok és hi he tet len
a vad bõ ség.
Így ér kez tem el 2007 no vem be ré hez,
ami kor a 60. szü le tés na po mon Im re fi -
am kis uno kám kí sé re té ben át ad ta aján -
dé kát (egy va do na túj va dász fegy ver) és
a kö vet ke zõk kel zár ta kö szön té sét.
„Nincs vis  sza út, irány AF RI KA!”
Ezt ak kor csak fé lig vet tem ko mo lyan,
de na po kon be lül éles re for dul tak a dol -
gok, mi vel kö zös ba rá tunk Dr. Ürményi
Fe renc, aki egy vaj da sá gi kis vá ros
(Ada) pol gár mes te re, egy ben pro fes  szi -
o ná lis va dász és szafari szer ve zõ meg -
gyõ zött, és én igent mond tam ne ki.
Elõ ké szü le tek:
Fi zi ká li san és egész sé gi leg rend ben
len ni! Vé dõ ol tás ok, te ta nusz, tifusz és
ma lá ria el le ni vé de lem. In for má ció gyûj -
tés, hogy mi re is szá mít ha tunk a hos  szú
út so rán. Sok-sok infóra szert tet tem, de
et tõl még nem nyu god tam meg tel je sen.
Uta zás:
Belg rád – Frank furt - Johannesburg-
Windhoek re pü lõ út.
Schneider Jó zsef ba rá tom mal in dul tunk
út nak és csat la koz tunk a vaj da ság ban
élõ ma gyar nem ze ti sé gû ba rá ta ink hoz.
Két csa lád (négy fel nõtt és há rom gyer -
mek), így ös  sze sen ki lenc fõ al kot ta a
csa pa tot.
16 óra kor in dult a gép Belg rád ból és
más nap 15 óra kor lan dol tunk két át szál -

lás után Windhoekban száll tunk le.
Tü kör tisz ta ég bolt, ki vá ló lá tá si vi szo -
nyok kö ze pet te eresz ke dett a gép le -
szál lás hoz, én már alig vár tam, hogy
föl det ér jen a lá bam, ami kor a bok ros,
fü ves te rü le ten több an ti lop csor dát is
lát ni le he tett. A gyö nyö rû lát vány an  nyi -
ra le kö töt te a fi gyel mün ket, hogy jó for -
mán ész re sem vet tük a le szál lást. Kel -
le mes meg le pe tés ként ha tott az ud va ri -
as fo gad ta tás. Ví zum el len õr zés és a
fegy ve rek át vé te le csak né hány per cet
vett igény be. A cso mag át vé tel nél de rült
ki, hogy a Mladen csa lád bõ rönd je Eu -
ró pá ban, Jo có ba rá to mé, pe dig Jo han -
nes burg ban ma radt. Jel zé sünk re azon -
na li in téz ke dés tör tént. Az elõ tér ben várt
ben nün ket a hi va tá sos va dász és öt
órás au tó út. Mi vel 480 km volt elõt tünk a
szál lás he lyig. Es te 11 óra kor ér kez tünk
meg nem min den na pi él mé nyek után.
Több tíz ki lo mé te ren ke resz tül egye nes,
ki fo gás ta lan úton 120-as tem pó, 5-10
per cen ként egy-egy szem be jö võ jár mû,
egész úton nem elõ zött meg ben nün ket
sen ki (ilyen gyér a for ga lom). Vi szont,
ami ért ezen gon do la to kat le ír tam a kö -
vet ke zõk in do kol ják. A VW mik ro busz -
ban 10 fõ + után fu tó a cso ma gok kal
meg rak va, úgy gon dol tam ilyen tem pó -
nál ne héz len ne hir te len meg áll ni.
Elöl ül tem a jobb kor má nyos au tó ban és
ez még fur csáb bá tet te az egé szet. A
ref lek tor fény ben több 100 mé ter rõl le he -
tett lát ni a va dak csil lo gó sze me it (né ha
több tu ca tot) és egész úton at tól fél tem
ne hogy elénk lép jen va la me lyik ál lat.
Med dõ pró bál ko zás volt las sabb tem pó -
ra bír ni a so fõ rün ket – csak mo soly gott.
Há la a sors nak nem lett sem mi baj.
Az utol só 30 km-t már föld úton tet tük
meg. Ös  sze sen há rom te le pü lést érint -
ve vég re meg ér kez tünk a cél hoz.
Szí vé lyes volt a fo gad ta tás és ez tar tott
mind a 12 na pon ke resz tül.
El iga zí tás:
Fegy ver be lö vés majd a te rü let be mu ta -
tá sa au tó ról. Szi go rú el vá rás, hogy a
gya log tú rán csak a va dá szat ve ze tõ mö -
gött le he tett men ni. Egy-két benn szü lött
nyom ke re sõ min dig kí sért ben nün ket, el
kell mon da nom, hogy ér tik a szak má ju -
kat. Sza bad szem mel elõbb ész re vet ték
a va dat, mint mi táv csõ vel. Ott is lát ták
a nyo mot, ahol mi nem.
Né hány gon do lat Na mí bi á ról. 
Tár sa dal mi rend sze rük köz tár sa ság.
La kos sá ga 1, 8 mil lió fõ, en nek 90%-a
benn szü lött.
A vi lág má so dik leg rit káb ban la kott or -
szá ga, te rü le te kb. tíz szer na gyobb ha -
zánk nál. A farm tól (ahol meg száll tunk) a

leg kö ze leb bi te le pü lés 83 km-re volt. A
farm ma ga 60. 000 ha (fél Ko má rom-
Esz ter gom me gye te rü le te).
Na mí bi á ban mint egy 103 mér ges kí gyó
faj és ret ten tõ sok ro var és élõs kö dõ él.
Hollstein Farm a ne ve szál lá sunk nak. 4
fõ fe hér és 10-12 csa lád benn szü lött él
a far mon.
Szál lás, el lá tás egyéb kö rül mé nyek jók
vol tak, érez ni le he tett a „né met pre ci zi -
tást”. Tud ni il lik a tu laj déd nagy ap ja vet -
te az 1900-as évek ele jén ezt a ha tal -
mas föld te rü le tet.
Vil lany két éve van a far mon, tv nem volt
(örül tem ne ki).
Pénz nem: namíb dol lár. Bért csak a hi -
va tá sos va dá szok kap nak 90-100
eurónyit.
Meg íté lé sem sze rint tár sa dal mi szer ke -
ze tük a fe u da liz mus vé gi vi szonyt mu -
tat ta a tu laj do nos és a benn szü löt tek
kö zött.
Ét ke zés:
Húst azt et tük, amit el ej tet tünk. Vi zet ki -
zá ró lag pa lac ko sat ihat tunk, az egyéb
fer tõ zé sek el ke rü lé se vé gett.
A farm négy lá bon áll: vad hús ér té ke sí -
tés (a vil lany nak kö szön he tõ en van hû -
tõ ház és cso ma go ló), ven dég lá tás, nem
va dá szok ré szé re szafari (spe ci á li san
fel sze relt te rep já rók ról va ló ter mé szet-
és vad meg fi gye lés) és va dász ta tás.
A far mon min den mun kát a benn szü löt tek
vé gez nek- ta ka rí tás, mo sás, fõ zés, va dak
fel dol go zá sa. Ezért lak hat nak a far mon és
kap nak élel met, a gye re ke ket ta ní tat ják.
Az õsi tar tó sí tást ma is al kal maz zák -
szá rí tott húst ké szí te nek és fo gyasz ta -
nak. Sze re pelt a mi ét ren dünk ben is, pl.
reg ge li nél, szend vi csek ben a hos  szabb
tú rák nál és chips for má já ban min den
es te a fel sõ te ra szon va ló idõ töl tés nél.
Egy nagy fa tál meg rak va és az ál ta lá -
ban éj fé lig tar tó kö zös tár sal gá sok köz -
ben egy-két po hár fi nom Dél-Af ri ká ban
ter melt bor mel lett fo gyasz tot tuk.
Az em lí tett te rasz egy éj sza kai szafari
sze re pét is be töl töt te, et tõl kb. 200 m-re
volt egy ita tó, amely ki volt vi lá gít va. Itt
egész éj sza ka egy mást vál tot ták az ál -
la tok. Az ita tó a víz el lá tá sát a far mon lé -
võ szél ke rék meg haj tá sú kút ról kap ta.
Ilyen a farm te rü le tén mint egy húsz da -
rab volt ki épít ve, biz to sít va ez ál tal a biz -
ton sá gos víz el lá tást a szá raz idõk ben.
Mit is lát tunk:
Ma, ami kor a tv-ben a ter mé szet fil mek -
bõl sok in for má ci ó hoz jut az em ber, rit -
kán jut eszünk be, hogy az a film tíz szer
vagy száz szor an  nyi idõ be ke rül az el -
ké szí tõ nek, mint amen  nyit mi lá tunk be -
lõ le. A va ló ság ban a meg fi gye lés eh hez
ké pest tel je sen más.

Meg va ló sult álom

(Folytatás a következõ oldalon)
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Kis ra ga do zók- szurikátok, monguzok,
föl di mó ku sok, na gyob bak: csí kos hi é -
na, bar na hi é na, ge párd, le o párd volt
lát ha tó.
Haj nal ban 3-4 óra kor min dig hi é nák
üvöl té sé re éb red tünk, me lyek hát bor -
zon ga tó han got hal lat tak!

Ezen kí vül a né hány
kg sú lyú kis ter me tû
an ti lop tól a 10 q-át is
el érõ ELAND- ig (af ri -
kai óri ás já vor an ti -
lop), mint egy 22-25
ál lat fajt lát tuk.
Volt rá pél da, hogy
egy dél elõtt fo lya mán
ván  do r  an  t i  l op  bó l
200-250 db-ot, hó ka -
an ti lop ból ha son ló
nagy ság ren det, majd
impala, oryx, gnú, va -
racs kos disz nó,

kudu, vöröstehén
an ti lop csor dá kat is
meg fi gyel het tünk.
Ebéd köz ben szá -
mol gat tuk a lá tot ta -
kat és nem akar tuk
el hin ni, hogy kb. 7-
800 va dat lát tunk!
Ma da rak: si va ta gi
tyúk, gyön gyös,
strucc és még sok
ál ta lunk nem is mert
szí nes ma dár.
Va dá szat.
Na mí bi á ban tél volt.
El sõ reg ge len az év
leg hi de gebb nap já -
ra éb red tünk 0 Co
fo kot mért a hõ mé -
rõ. Dél ben ál ta lá -
ban 20-26 Co fo kot
le he tett mér ni. Fel -
hõt so sem lát tunk. 
A te rep vi szony sík -
ság 2-3 m-es bok -
rok 5-8 cm-es tüs -
kék kel, ami szám ta -
lan szor ki búj ta tott a
ka bát ból ben nün -
ket. Leg több he lyen
szá raz mé te res fû -
fé le, a va dak szin te
be le ol vad tak a hát -
tér be. A Nap for dít -
va jár, Nyu ga ton kel

és Ke le ten nyug szik leg alább is a
mi ér zé ke ink sze rint. Ezt idá ig nem
tud tam, vagy már el fe lej tet tem, ha
ta ní tot ták haj da nán.
Az el sõ va dász si ker ered mé nye
egy va racs kos kan kb. 60-70 kg.
Más nap es te pá co lást kö ve tõ en fõ -
me nü je volt a va cso rá nak.
Ezen kí vül si ke rült, oryx, kudu, gnú
és ELAND el ej té se. Az eland hú sa
na gyon fi nom, bor jú hús ízé re em -
lé kez tet.
A 16 nap mér le ge:
2500 km au tó val, 28. 000 km re pü -
lõ vel – 32 óra re pü lõn, 12 na pi te -

re pen va ló köz le ke dés, re mek va dá -
szat, fe lejt he tet len él mé nyek.
Vis  sza men nék-e?
Er re a kér dés re a ha za jö ve tel után egy-
két hét tel ha tá ro zott NEM volt a vá lasz.
Ma azt mon dom IGEN, IGEN, IGEN.
Az érin tet len ter mé szet, a hi he tet len
nyu ga lom, az idõ bõ ség és a sok lát ni va -
ló te szi von zó vá Af ri kát.
Kö szö nöm, hogy meg oszt hat tam Önök -
kel eze ket az élet re szó ló él mé nye ket. 
Õszin tén kí vá nom, hogy min den ki nek
le gye nek ha son ló él mé nyei.

Hartmann Im re

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Orix bi ka

Vö rös
te hén an ti lop

Eland

Af ri kai cso port

Fe hér far kú gnú

Nagy kudu an ti lop
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Fa lu nap

Bal la gás 

Óvo dás
bal la gás

Új kö szön tõ, és ut ca jel zõ táb lák ke rül tek el he lye zés re a köz ség ben

Nyug díj ba vo nult köz sé günk jegy zõ je

Fa lu ka rá csony

Idõ sek
nap ja

Mi ku lás 
ün nep ség
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Em lõ szû rés és az
em lõ ön vizs gá la ta
Az em lõ rák a nõk nél leg gyak rab ban
elõ for du ló rossz in du la tú da ga nat. Az
em lõ rák nál - csak úgy, mint a leg több
tu mor nál - is igaz az a meg ál la pí tás,
hogy a te rá pia ered mé nye an nál ha té -
ko nyabb, mi nél ki sebb az el pusz tí tan -
dó da ga nat tö me ge, az az mi nél ko ráb -
bi stá di um ban ke rül a be teg ség fel is -
me rés re. Ép pen ezért fon tos, hogy mi -
nél ha ma rabb or vos hoz for dul jon min -
den ki, aki az em lõ ben cso mót ta pint.
Fon tos hang sú lyoz ni, hogy az em lõ rák
több nyi re fáj dal mat lan, sõt, mi nél in -
kább fáj egy cso mó, an nál ke vés bé va -
ló szí nû, hogy meg je le né se rossz in du -
la tú da ga nat ra utal. Ép pen ez a fáj dal -
mat lan ság az, ami a be te ge ket meg té -
vesz ti és ami mi att sok szor csak hó na -
pok kal, évek kel a cso mó ész le lé se
után for dul nak or vos hoz.

Az em lõk ön vizs gá la ta
20 éves kor tól aján lott az em lõk ha -
von kén ti ön vizs gá la ta. Rend kí vül fon -
tos a vizs gá lat el vég zé se olyan csa lá -
dok nál, ahol a nõi ágon (nagy ma ma,
édes anya, test vér) a be teg ség már
ko ráb ban je len volt.

Or vo si el len õr zés
Az em lõk rend sze res ön vizs gá la ta
ese tén sem nél kü löz he tõ azon ban
azok or vos sal tör té nõ idõ sza kos át -
vizs gál ta tá sa. Az Ame ri kai Rák Tár sa -
ság aján lá sa sze rint 20 és 40 éves
élet kor kö zött ezt leg alább 3 éven ként
egy szer, 40 év fö lött pe dig éven ként
el kell vé gez tet ni. Ezek az aján lá sok
olyan nõk re vo nat koz nak, akik nél
sem mi fé le olyan té nye zõ nem áll
fenn, amely mi att õk em lõ rák ki ala ku -
lá sa szem pont já ból a ma gas koc ká -
za tú cso port ba tar toz ná nak.
Egyé ni leg már 20 éves kor tól ajánl ha -
tó, hogy éven te egy szer szak or vos
vizs gál ja meg a mel le ket. Ezt cél sze -
rû a rend sze res nõ gyógy ásza ti vizs -
gá lat ke re té ben el vé gez ni. 

Mam mog rá fi ás 
szû rõ vizs gá lat

Ve gye igény be az in gye nes em lõ szû -
rést! A mam mog rá fia a nem ta pint ha -

tó, az az tö me gé ben ki sebb da ga na tok
ész le lé sé re is al kal mas.
Az Egész sé ges Nem ze tért Nép -
egész ség ügyi Prog ram le he tõ vé tet te
az em lõ szû rõ vizs gá la tok or szá gos
mé re tû meg szer ve zé sét. A szû rõ vizs -
gá lat ok ke re tén be lül a 45 és 65 év
kö zöt ti nõk két éven te név re szó ló
meg hí vót kap nak pos tán, pon to san
meg je löl ve, mi kor kell meg je len ni ük. A
mam mog rá fi ás szû rõ vizs gá lat a la -
kos ság szá má ra tel je sen in gye nes.
Azon nõk ese té ben, akik nél a csa lád
anyai ágon érin tett a be teg ség ben, a
szû rés még fon to sabb! Aki nél a csa lá -
don be lül a köz vet len fel me nõ nél (az
anyá nál), vagy ol dal ágon (pl. a lány -
test vér nél) em lõ rák for dult elõ, aján -
lott a mam mog rá fi ás alap fel vé telt
elõbb (te hát 45 éves kor elõtt) el vé -
gez ni (5-10 év vel ko ráb ban, mint
ahány éves kor ban a ro kon da ga na tát
di ag nosz ti zál ták).
Mam mog rá fi át leg ko ráb ban ál ta lá ban
30 éves kor ban vé gez nek, ak kor is, ha
már volt csa lá di elõ for du lás. 45 éves
ko rig a szak ma aján lá sa sze rint 3 éven -
te kell el vé gez ni. A szak ma 50 éves kor
fe lett éven te ja va sol ja a mam mog rá fi át
min den nõ nek.
Pa nasz ese tén bár mi kor el vég zik a vizs -
gá la tot, két szû ré si idõ pont kö zött is.

Az em lõk ön vizs gá la ta
Fi a tal fel nõtt ko rá tól kezd ve egé szen
idõs ko rig min den nõ nek gon dot kell
for dí ta nia em lõ i nek rend sze res vizs -
gá la tá ra. 
A szû rés re nem já ró nõk az em lõ da -
ga na tok 70-80 %-t sa ját ma guk fe de -
zik fel.
Rit kán két mam mog rá fi ás szû rés kö -
zött is ki ala kul hat az em lõ ben da ga -
nat. Rend sze res em lõ ön vizs gá lat tal
fel fe de zett em lõ rá kok át mé rõ je át la -
go san 1 cm.
Né mi gya kor lat után a leg ki sebb el vál -
to zást is azon nal ész re fog ja ven ni, és
így az or vo si be avat ko zás is ide jé ben
tör tén het.
Az aláb bi a kat leg ké sõbb 20 éves kor -
tól ha von ta egy szer, le he tõ leg a
menst ru á ci ós pe ri ó dust kö ve tõ en vé -
gez ze el, ami kor a mell nem ér zé keny
vagy duz zadt (a menst ru á ció le zaj lá -
sát kö ve tõ hét vé ge a cél sze rû idõ -
pont, ami kor az em lõ a leg pu hább és
a leg kön  nyeb ben át ta pint ha tó).

Ha menst ru á ció nem rend sze res, ak -
kor vizs gál ja mel le it min den hó nap -
ban le he tõ leg ugyan azon a na pon. A
menst ru á ció el ma ra dá sát kö ve tõ en, a
vál to zó kor ban is min den hó nap ban
egy szer, egy meg ha tá ro zott na pon
tör tén jék az ön vizs gá lat.

Az ön vizs gá lat aján lott
me ne te

Kezd je a vizs gá la tot az em lõk meg te -
kin té sé vel: lát ha tó-e je len tõs nagy -
ság be li kü lönb ség, eset leg a bõr be -
hú zó dá sa, meg vas ta go dá sa. Te kint se
meg az em lõ ket tü kör ben több irány -
ból, csí põ re tett, majd fej fö lé emelt
kéz zel.

Áll jon egy nem tor zí tó tü kör elé. Néz -
ze meg mel le it, mell bim bó it ala po san,
szem bõl és ol dal ról egy aránt, hogy
nem ta pasz tal-e ala ki vál to zást. Is mé -
tel je meg ugyan ezt fel emelt ka rok kal.
Bal kar ját to vább ra is fel emel ve, jobb
ke zé vel és zárt uj jak kal kö rö zõ moz -
gás sal ta pint sa át bal mel lét - ar ra fi -
gyel jen, hogy nem érez-e gö böt vagy
cso mót. Ez után jobb ol da lát is vizs gál -
ja meg ugyan így.

Fe küd jön le, bal vál la alá te gyen pár -
nát, bal kar ját nyújt sa fe je fö lé. Jobb
ke zé vel, kör kö rös moz du la tok kal kí -
vül rõl be fe lé, a mell bim bó fe lé ha lad -
va is mét ta pint sa át mel lét. 

Egész ség rõl be teg ség rõl

(Folytatás a következõ oldalon)
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Most vizs gál ja meg az em lõ és a hón -
alj kö zöt ti te rü le tet, il let ve a hón al ja kat
úgy, hogy kar ját elõ ször a fe je fö lé tart -
ja, majd a tör zse mel lé en ge di.

Eny hén nyom ja meg mell bim bó it, és fi -
gyel je, nem mu tat ko zik-e vá la dé ko -
zás. Is mé tel je meg az elõ zõ pon tok
alatt ír ta kat a jobb mel lé vel is. 

Mi kor for dul jon or vos hoz, mi -
kor ja va solt a mam mog rá fia?
Ha az em lõk ön vizs gá la ta so rán
vagy bár mi kor az aláb bi tü ne tek
va la me lyik ét ész lel né, ha la dék ta -
la nul for dul jon or vos hoz:
* cso mó vagy göb az em lõ ben
vagy a hón alj ban 
* a mell for má já nak meg vál to zá -
sa 
* vá la dé ko zás a mell bim bó ból 
* a mell bim bó tar tós be hú zó dá sa 
* az em lõ bõ ré nek meg vál to zá sa
(pl. új re dõ vagy göd röcs ke meg -
je le né se) 

Ne fe lejt se el, hogy elõ ször meg
kell “is mer ked nie” sa ját em lõ jé vel,
így az el sõ vizs gá la tok al kal má val
fel fe de zett gya nús nak lát szó dol -
gok (eset leg gö bök is) va ló szí nû -
leg ár tal mat lan nak te kint he tõk, in -
kább a ké sõb bi ek ben be kö vet ke -
zõ vál to zá sok ra kell fi gyel nie. Ha
azon ban már ek kor, az el sõ vizs -
gá lat al kal má val ér zi, hogy va la mi
rend el le nes sé get ta pasz talt, ke -
res se fel or vo sát. A leg több eset -
ben a ta lált el vál to zás vagy em lõ -
cso mó nem rá kos ere de tû, de
meg nyu god ni csak pon tos szak or -
vo si vizs gá lat után sza bad.
Kü lö nö sen fon tos, hogy rend sze -
res or vo si el len õr zé sen is részt
ve gyen. 

Át la gos koc ká za ti cso port ba
so rolt nõk ese té ben aján lott
az em lõk or vo si vizs gá la ta:
* 20-39 év kö zött: 3 éven te
* 40 év fe lett: éven te
Egyé ni leg már 20 éves kor tól
ajánl ha tó, hogy éven te egy szer
szak or vos vizs gál ja meg a mel le -
ket. Ezt cél sze rû a rend sze res
nõ gyógy ásza ti vizs gá lat ke re té -
ben el vé gez ni.

A mam mog rá fia:
• 30-45 éves ko rig: 3 éven te
(szak mai aján lás)
• 45-65 év kö zött: 2 éven te, be hí -
vás alap ján
• 50 év fe lett: éven te (szak mai
aján lás)

Azok nál a nõk nél, akik több gyer -
me ket szül tek és gyer me ke i ket
szop tat ták, rit kább az em lõ rák
elõ for du lá sa!
Ez zel (és per sze az zal a nem el -
ha nya gol ha tó tén  nyel, hogy cse -
cse mõn ket szop tat ni az egyik
leg fel eme lõbb do log a vi lá gon)
bíz ta tok min den nõ tár sa mat, min -
den édes anyát, szop tas sa mi nél
to vább gyer me két.

dr. Ta kács Ilo na

(Folytatás az elõzõ oldalról) 1% 
AZ EM BE RI ES SÉG

ERE JE!
Tisz telt Hon fi tár sunk!

Kér jük, hogy adó be val lá sa kor is
gon dol jon a ha zai rá szo ru lók ra
és sze mé lyi jö ve de lem adó já nak
1%-ával le gyen ré sze se hu ma ni -
tá ri us te vé keny sé günk nek.
MA GYAR  VÖ RÖS KE RESZT

A ked vez mé nye zett
adó szá ma: 

19002093-2-41
Kö szö net tel: 

Ma gyar Vö rös ke reszt

ÖKU)ME)NI)KUS)
IMA)HÉT)A)

KRISZ)TUS)HÍ)VÕK
EGY)SÉ)GÉ)ÉRT
2009. JA NU ÁR 21-31

SZÁK-SZEND-CSÁSZÁR-
VÉRTESKETHELY RE FOR MÁ TUS,
EVAN GÉ LI KUS ÉS RÓ MAI 
KA TO LI KUS KÖZ SÉ GE I BEN

Ja nu ár. 21.
Szend re for má tus temp lom
Író Sán dor rk. plé bá nos
Ja nu ár 22.
Szend ró mai ka to li kus temp lom 
Csonkáné Sza bó Mag da 
ev. lel kész
Ja nu ár 23.
Csá szár re for má tus temp lom
Író Sán dor rk. plé bá nos
Ja nu ár 27.
Szend evan gé li kus temp lom 
Író Sán dor rk. plé bá nos
Ja nu ár 29.
Vérteskethely ró mai ka to li kus
temp lom 
Ju hász Ró bert ref. lel ki pász tor
Ja nu ár 30. 
Csá szár ró mai ka to li kus temp lom 
Csonkáné Sza bó Mag da 
ev. lel kész
Ja nu ár 31. 
Szák evan gé li kus temp lom 
Sugárné Damó Már ta 
ref. lel ki pász tor
Al kal ma ink min de nütt es te 6 óra kor
kez dõd nek. Sze re tet tel vá runk
min den kit az ima kö zös ség be.

Test vér egy há zak lel ké szei
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Új évi el sõ szá munk ban az au -
tóz ni vá gyó kat in vi tá lom Ki ni zsi
Pál vá rá ba, Nagy vá zsony ba.
Veszp rém után Ta pol ca fe lé
vesszük az irányt, ahol a Ba la -
ton-fel vi dék ki sebb-na gyobb
lan kái kö zött ta lál ha tó Nagy vá -
zsony köz sé ge, mely nek egyik
domb ol da lá ban tör az ég bolt fe -
lé a kö zép ko ri vár la kó tor nya,
mely már mes  szi rõl mu tat ja
uticélunkat.

Épít te tõ je a kör nyé ket ura ló
Vezsenyi ne me si fa mí lia volt, akik
Zádorvár per ben va ló el vesz té se
után, a XV. szá zad kö ze pén emel tet -
ték a vá rat. Eb ben az idõ szak ban vi -
szony lag bé kés vi dék nek szá mí tott,
ezért el sõ sor ban kö zép ne me si re zi -
den cia, mint erõs vé dõ mû vek kel ren -
del ke zõ épü let volt. Mi u tán 1472-ben
fér fi ágon ki halt a csa lád, Hu nya di
Má tyás ki rály a had já ra ta i ban ta nú sí -
tott vi téz sé gé ért Ki ni zsi Pál nak ado -
má nyoz ta. Ek ko ri ban ala kí tot ták ki a
négy ki sebb to ron  nyal vé del me zett
vá rat, amely nek bel sõ ud va rát eme -
le tes pa lo ta szárny övez te, sar ká ban
vár ká pol ná val, míg a be já ra ta elé az
ágyúk el he lye zé sé re al kal mas ka pu -

vé dõ mû vet (bar ba kánt) emel tek.
1490-ben Habs burg Mik sa trón kö ve -
te lõ zsol dos se re ge meg száll ta a vá -
rat, és csak a kö vet ke zõ esz ten dõ -
ben el le nük had já ra tot ve ze tõ Ki ni zsi
tud ta fegy ve re se i vel vissza fog lal ni.
Mi vel Ki ni zsi Pál fõ ne mes ál ta lá ban
az or szág ve szé lyez te tett vi dé ke it
vé del mez te se re gé vel, vázsonyi re -
zi den ci á ját a fe le sé ge, Ma gyar
Benigna úr nõ lak ta, aki Ki ni zsi ha lá la
után rö vi de sen új ra férj hez ment. Mi -
vel má so dik ura, Hor váth Márk a ló -
ról le es ve a nya kát tör te, har mad szor
is igent mon dott. Fér je, Kereky Ger -
gely azon ban erõ sza kos, dur va em -
ber hí ré ben ál lott, így Benigna úr nõ
so kat szen ve dett tõ le, vé gül 1519-
ben meg elé gel te fér je vi sel ke dé sét
és bi zal ma sa hí ve i vel meg ölet te,
majd holt test ét a vázsonyi vár árok ba
do bat ta. A gyil kos ság azon ban ki de -
rült és a ki rá lyi bí ró ság csak Ki ni zsi
Pál ér de me i re va ló te kin tet tel nem
ítél te el, vé gül örö kös szám ûze tés sel
bün tet ték, amit a tá vo li fel vi dé ki
Zsolnalitva vá rá ban kel lett el vi sel nie.
A XVI. szá zad má so dik har ma dá tól a
már el hunyt Ma gyar Benigna má so -
dik fér jé nek ro kon sá ga, a Hor váth
ne me si fa mí lia sze rez te meg a vá rat,
akik meg vas ta gít tat ták fa la it, en nek

ér de ké ben fel rob bant va a kö ze li pá -
los ko los tort, hogy in nen nyer je nek
épí tõ kö vet. A Zichy fõ ne me si csa lád
1649-ben sze rez te meg a vár ura dal -
mat. Az utol só ka to nai jel le gû ös  sze -
csa pást a Rá kó czi -sza bad ság harc
ide jén vív ták fa lai elõtt, majd az ura -
da lom bör tö né ül hasz nál ták las san
pusz tu ló épü le te it.
Ez idõ alatt a Zichyek fel épít tet ték a
pa tak túl part ján új kas té lyu kat, így
hasz ná la ton kí vü li lett a vár. Egye dül
a la kó to rony ban lak tak még ki öre ge -
dett cse lé dek. Ilyen ál la pot ban kez -
dõ dött meg 1955-ben ré gé sze ti fel tá -
rá sa és meg óvá sa. 
Az egy ko ri vár ká pol ná ban kö zép ko ri
ural ko dó ink vi asz má sa i val is mer ked -
he tünk, a la kó to rony ban a vár tör té -
ne ti és ha di ki ál lí tás lát ha tó, egye dül -
ál ló a má so dik eme le ten lé võ ár -
nyék szék, sa já tos meg ol dá sá val és
a la kó to rony pin cé jé ben lé võ vár bör -
tön, mely ben az egy ko ri kín zó esz kö -
zök kö zül a ka lo da ki is pró bál ha tó.
A vár már ci us 15-tõl ok tó ber vé gé ig
lá to gat ha tó, nyá ron 11 és 15 óra kor
vár já té kok ban mu tat ják be a kö zép -
ko ri vár éle tét. A vár ral szem ben ta -
lál ha tó a Pos ta mú ze um, meg te kint -
het jük a sza bad té ri Nép raj zi Mú ze u -
mot, a Zichy-kas télyt va la mint a Pá -
los ko los tor rom ja it.

A fa lut el hagy va to vább in du lunk Ta -
pol cán túl ra, ahol egy kis íze lí tõt ka -
punk Ti bet val lá si kul tú rá já ból, me -
lyért a tá vo li ázsi ai tá jak fel ke re sé se
he lyett elég csak a Ba la ton-fel vi dék
kis fa lu já ba, Zalaszántóra utaz ni. Ide
vár ja Önö ket feb ru á ri szá munk ban a
so ro zat szer kesz tõ je

Farkasvölgyi György

A vár a kö zép kor ban és nap ja ink ban 
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ITT A FAR SANG, ÁLL A BÁL ... “

Az ál ta lá nos is ko lá sok                                  
FAR SAN GI BÁL JA  
2009. feb ru ár 20-én /péntek/, 
14 órá tól a Fa lu ház ban 
ke rül meg ren de zés re.

Be lé põ: 100,- Ft  /jelmezeseknek ingyenes/

ZE NE,
TÁNC, 

TOM BO LA
!!!!!!!!!!!!!!!!

Kér jük a szü lõ -
ket, egy kis tá -
nyér sü te -
ménnyel já rul ja -
nak hoz zá a ven -
dég lá tás hoz!

A leg öt le te sebb jel me ze ket dí jaz zuk!
Az Öv eges Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la Ne ve lõ tes tü le te és
Szü lõi Mun ka kö zös sé ge sze re tet tel vár min den ked -
ves ér dek lõ dõt!

Vér adás
2009. ja nu ár 26-án, 
15 - 18 órá ig, 

vér adást tar tunk 
a Fa lu ház ban, 

mely re min den 18
élet év ét be töl tött
sze mélyt hí vunk, 
és vá runk!

Min den vér adónk nak aján dék,
és 500 Ft-os vá sár lá si utal -
vány.
A vér éle tet ment!

Vér el lá tó Szol gá lat és 
Ma gyar Vö rös ke reszt

2008. no vem be ré ben a Ma gyar Vö -
rös ke reszt Ta ta bá nyán és Orosz lány -
ban ün ne pi ke re tek kö zött ad ta át ki -
tün te té se it a több szö rös vér adók nak.

75. al ka lom mal adott vért Fe ke te
Jó zsef, 

50. al ka lom mal adott vért Glázer Er -
zsé bet, Ta ta bá nyán me gyei el is me -
rés ben ré sze sül tek.

Orosz lány ban ve het ték át ki tün te té se -
i ket:

40. vér adás ért: Huttinger Lász ló

30. vér adás ért: Ba ra nya Imréné
Ber ta Jánosné
Far kas Lász ló

Havasiné Or bán Il di kó
Vinkóczi Zol tán

25. vér adás ért:  Zó na Mi hály

20. vér adás ért: Nagy Gyu la

KÖ SZÖN JÜK ÖN ZET LEN
SEGITSÉGÜKET.  
GRA TU LÁ LUNK!

Bencze Sándorné
/helyi vöröskereszt/

KI)TÜN)TE)TETT
VÉR)ADÓK!

JA NU ÁR
1. A bé ke vi lág nap ja
A Nem zet kö zi Pen Club hir det te
meg 1984 jú li u sá ban.
A pá pák 37 éve ja nu ár 1-én üze net -
tel for dul nak a vi lág hoz. VI. Pál óha -
ja volt, hogy ja nu ár 1. min den év ben
le gyen a bé ke vi lág nap ja, és eh hez
min dig adott egy el mél ke dé si té mát.
A té mák min den al ka lom mal pon tos
üze ne tet tar tal maz nak, ame lyek nek
nagy je len tõ sé gük van.
6. Víz ke reszt vagy Há rom ki rá lyok
nap ja
22. Ma gyar Kul tú ra nap ja
Köl csey Fe renc 1823-ban ezen a
na pon fe jez te be a Him nusz meg -
írá sát.

25 Lep ra el le ni harc vi lág nap ja
Raoul Follereau fran cia új ság író, “a
gyó gyí tó sze re tet mis  szi o ná ri u sa”
kez de mé nye zé sé re. 
26. Nem zet kö zi vám nap 
A brüs  sze li szék he lyû Vám Együtt -
mû kö dé si Ta nács meg ala ku lá sá nak
nap ját 1983 óta ün nep lik a vi lág ban.
Ma gya ror szá gon 1993-ban tar tot ták
meg elõ ször. 
27. Holokauszt em lék nap
Az ENSZ Köz gyû lé se nyil vá ní tot ta
2005. no vem ber 1-jén nem zet kö zi
em lék nap pá ja nu ár 27-ét, mi u tán
1945. ja nu ár 27-én sza ba dí tot ták fel
a szov jet csa pa tok a leg hír hed tebb
ná ci kon cent rá ci ós lá gert, az ausch -
witzi ha lál tá bort.
31. Bé ke nap ja 

Vi lág nap ok ja nu ár ban
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Szákszendi Hír mon dó
A Szákszendi Ön kor mány zat ha von ta meg je le nõ in gye nes in for má ci ós lap ja.

Ki ad ja a Szákszendi Pol gár mes te ri Hi va tal.
Fe le lõs ki adó: Lász ló Kál mán pol gár mes ter.

Szer kesz tés és nyo más:
Multi Grafi Kft. Nagyigmánd, Fácán u. 2/b. Tel: 30/286-4460

Fel nõtt ügye let: -  Min den hét -
köz nap du. 16 órá tól reg gel 8 órá ig,
- Szom ba ton,  va sár nap  és  ün -
nep nap okon 24 órá ban biz to sít
ügye le tet.

Gyer mek or vo si ügye let:
-  hét köz nap  17-19 órá ig
- hét vé gén, ün nep nap okon 9-11
órá ig, il let ve 17-19 órá ig biz to sí tott,
egyéb ként ké szen lét mû kö dik.

He lye:  Orosz lány,
Al kot mány út 2.

Szak or vo si ren de lõ in té zet

KÖZ PON TI OR VO SI
ÜGYE LET 

TE LE FON SZÁ MA:
34/361-761,
30/640-20-80

KÁ BEL TV- HI BA EL HÁ RÍ TÁS: 
06/20 938-4399

E.ON  Áram szol gált. Rt
hi ba be je len tés: 06-40/330-330
Mo bil ról: 06-/30-/70-45 99 666
hi ba be je len tés: 06/80 533-533

(hét vé gén is hív ha tó)

Le vél ben:
9027 Gyõr, Kan dó Kál mán u.11-13.

VÍZ MÛ Fo gyasz tá si Iro da 
Orosz lány:  361-611

RRöövviidd hhaattáárriiddõõvveell,, 
KKEEDDVVEEZZÕÕ ÁÁRROONN

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

Anya köny vi hí rek
SSzzüü llee tteetttt::

Cseh Zsolt és Tó vá ri Ani ta le á nya Ka ta
Pin tér Sza bolcs és Turi Má ria le á nya Pan na
Szénási Pé ter és Ve rõ Sza bi na fia Pé ter

EEll hhaa lláá lloo zzootttt::
Kempf Károlyné sz: Matisz Ilo na

Mé szá ros Jánosné sz: Csiz ma dia Mar git
Mé szá ros Já nos

Sá ri Andrásné sz: Sza bó Ilo na


