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A ma gyar re form kor az 1830-40-
es évek ben egy mo dern pol gá ri
Ma gya ror szá got sze re tett vol na
meg va ló sí ta ni. E küz de lem leg -
fon to sabb szín te re az or szág gyû -
lés volt, de itt csak ap ró lé pé sek -
ben ha lad tak a re for mok. Az iga zi
át tö rést a "né pek ta va sza" hoz ta
el. A ma gyar nem zet szem pont já -
ból fon tos már ci u si ese mé nyek
há rom hely szí nen ját szód tak:
Bécs ben, Po zsony ban és Pes -
ten. 
• A Habs burg Bi ro da lom élén Fer -
di nánd ural ko dott (ma gyar ki rály -
ként V.; oszt rák csá szár ként I.). A
Bécs ben szé ke lõ ural ko dót gyen -
ge el mé jû nek tar tot ták, iga zá ból
nem is õ, ha nem Met ter nich kan -
cel lár tar tot ta ke zé ben a ha tal -
mat. A feb ru ár vé gén Pá rizs ból in -
du ló for ra dal mi hul lám el ér te Bé -
cset is, ahol már ci us 13-án rob -

bant ki a for ra da lom. Már ci us 14-
én es te ko moly vi har fel hõk gyü le -
kez tek az ud var fe lett.
• Po zsony ban már 1847. no vem -
ber óta ülé se zett a ma gyar or -

szág gyû lés (al só és fel sõ táb -
lá ja). 1848. feb ru ár vé gé ig je -
len tõs elõ re lé pés nem szü le -
tett a re for mok te rén, a tör -
vény ho zás ban egy faj ta patt -
hely zet ala kult ki. Ek kor ér ke -
zett meg a pá ri zsi for ra da lom
ki tö ré sé nek hí re. Kos suth
pol gá ri át ala ku lást sür ge tõ
prog ram ját az al só táb la el fo -
gad ta. A fel sõ táb la (arisz tok -
rá cia) vo na ko dott ezt meg -
ten ni. Az õ meg gyõ zé sük höz
a már ci us 13-i bé csi for ra da -
lom ki tö ré sé nek a hí re já rult
hoz zá. Már ci us 14-én, es te
ké szen állt az or szág gyû lés
kül dött sé ge, hogy más nap el -
in dul jon Bécs be el fo gad tat ni

az ural ko dó val a prog ra mot.
• A for ra dal mi hí rek láz ba hoz ták
a pes ti if jú sá got is. Ra di ká lis fi a tal

AZ 1848-49-ES FOR RA DA LOM 
ÉS SZA BAD SÁG HARC év for du ló ján, 
nem ze ti ün ne pünk elõ est éjén,
2009. MÁR CI US 14-ÉN

ko szo rú zás sal és ün ne pi mû sor ral tisz tel günk 
a  for ra da lom és sza bad ság harc em lé ké nek.

Ko szo rú zás az em lék mû vek nél:
már ci us 14. 18. 00 h  Hõ si em lék mû   Dó zsa Gy. u.

18. 15 h      Hõ si em lék mû  Fõ u.

A ko szo rú zás után mind két em lék mû tõl fák lyá val vo nul -
nak a részt ve võk az ün nep ség re, mely 18. 45 óra kor
kez dõ dik a Fa lu ház ban.
Az Öv eges Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la di ák jai iro dal mi mû -
sor ral em lé kez nek meg a for ra da lom és sza bad ság harc
ese mé nye i rõl.

Nem(ze(ti(ün(ne(pünk
Már(ci(us(15-e

(Folytatás a következõ oldalon)
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írók, köl tõk, jo gá szok stb. al kot ták ezt
a cso por tot, õk vet ték ke zük be a pes ti
ese mé nyek irá nyí tá sát. Ere de ti leg ké -
sõbb re (márc. 19.) ter vez ték vol na
meg moz du lá su kat, ám a bé csi for ra -
da lom ki tö ré sé nek hí re (mely 14-ére
ér ke zett Pest re) át ír ta "for ga tó köny vü -
ket". Pe tõ fi ezt ír ta már ci us 14-én éj -
sza ka: "Azon ta nács koz tunk: mit kell
ten ni? Mert az ha tá ro zot tan állt elõt -
tünk, hogy ten ni kell és mind járt hol-
nap…hátha hol nap után már ké sõ lesz!
Lo gi ka i lag a for ra da lom leg el sõ lé pé se
és egy szer smind fõ kö te les sé ge sza -
bad dá ten ni a sajtót… azt fog juk ten ni!
A töb bit az is ten re bí zom és azok ra,
akik ren del ve van nak, hogy a kez det -
te ket foly tas sák; én csak ar ra va gyok
hi vat va, hogy az el sõ lö kést te gyem."
Így ér ke zett el 1848. már ci us 15-e.
Reg gel gõz ha jón el in dult Po zsony ból
Bécs be a Kos suth ve zet te or szág gyû -
lé si kül dött ség. Pes ten-ugyan csak reg -
gel-út já ra in dult a ra di ká lis if jú ság Pe -
tõ fi, Jó kai, Vas vá ri, Bulyovszky stb. ve -
ze té sé vel. Pil vax-ká vé ház, egye te -
mek, Landerer és Heckenast nyom da
vol tak a dél elõt ti ál lo má sok, dél után a
Nem ze ti Mú ze um elõtt már több mint
10 ez ren gyûl tek ös  sze. A pes ti for ra -
da lom es té re vér nél kül gyõ zött: ki vív -
ták a saj tó sza bad sá got, kö ve te lé se i ket
el fo gad tat ták a vá ros há zá val, Tán csics
ki sza ba dult bör tö né bõl. Eköz ben
Bécs ben az ural ko dó (az ud var) nem
en ge dett. Az ál lás pont ja ak kor vál to -
zott meg, mi kor meg ér ke zett a pes ti
for ra da lom hí re az ud var ba. V. Fer di -
nánd a kö vet ke zõ na pok ban el fo ga dott
min dent. Így lett el sõ fe le lõs mi nisz ter -
el nö ke Ma gya ror szág nak gróf Bat thyá -
ny La jos. Az or szág gyû lé si kül dött ség
el ér te cél ját. Po zsony ba vissza ér kez ve
meg kez dõ dött a lá zas tör vény al ko tó
mun ka, mely alig 1 hó nap alatt meg va -
ló sí tot ta mind azt, amit egy egész re -
form kor nem ér he tett el: job bágy fel -
sza ba dí tás, köz te her vi se lés, cen zú ra
el tör lé se, par la ment nek fe le lõs kor -
mány, éven kén ti or szág gyû lés Pes ten
stb.
Ezek az áp ri li si tör vé nyek, me lye ket az
ural ko dó áp ri lis 11-én szen te sí tett, le -
rak ták egy mo dern pol gá ri ál lam alap -
ja it. Az ud var vá la sza, a nem zet kö zi
po li ti kai hely zet, va la mint a for ra da lom
és sza bad ság harc ala ku lá sa azon ban
hos  szabb idõ re meg von ta Ma gya ror -
szág tól a to vább fej lõ dés le he tõ sé gét.

Kereszturi Ist ván

(Folytatás az elõzõ oldalról)

A Kép vi se lõ-tes tü let mun ka terv
sze rin ti ülé sét 2009. feb ru ár 11-én
tar tot ta, ame lyen az aláb bi na pi -
ren di pon tok sze re pel tek:

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 is mer tet te az el múlt tes tü le ti
ülés óta tör tént ese mé nye ket: 
2009. ja nu ár el sõ nap ja i tól folyt az
ön kor mány zat 2009. évi költ ség ve -
tés ének ter ve zé se. Az in téz mé nyek
ve ze tõ i vel ja nu ár 14- én Bokodon
egyez te tés tör tént költ ség ve tés ük
ter ve zé se tár gyá ban. A költ ség ve tés
el sõ for du ló já nak el fo ga dá sá ra 2009.
ja nu ár 28-án ke rült sor. 
El ké szí tés re és be nyúj tás ra ke rült az
UMVP III. ten ge lye a vi dé ki örök ség
meg õr zé se" ke re té ben a Szák-i hõ -
sök kert je és a temp lom kö rü li ke rí tés
épí té se cí mû pá lyá zat.
Ki fi ze tés re ke rült az Öv eges Jó zsef Ál -
ta lá nos Is ko la kül sõ nyí lás zá ró i nak
cse ré je vo nat ko zó pá lyá za ton el nyert
ös  szeg. Ki tû zés re ke rült a köz ség há za
és az is ko la mö göt ti te rü let bõl a cse ré -
be ki je lölt te rü let (Pe tõ fi u. mö gött). A
ki tû zés nél az érin tet tek vet tek részt.
Ugyan csak ki tû zés re ke rült az ön kor -
mány zat tu laj do ná ban lé võ makk pusz -
ta fe lé ve ze tõ út egy sza ka sza.
Tá jé koz tat ta a Tes tü le tet, hogy
Bokod pol gár mes te ré vel Polgárdiban
vol tak a Kö zép-Du na Vi dé ke Hul la -
dék gaz dál ko dá si Ön kor mány za ti
Tár su lás nál, ahol meg vi tat ták a Hul -
la dék gaz dál ko dá si Rend szer meg va -
ló sí tá sá nak kér dé se it.
Feb ru ár 12-én Orosz lá nyi Több cé lú
Kis tér sé gi Tár su lás ülé sén vett részt,
amely nek té má ja a 2009. évi tár su lá -
si költ ség ve tés el fo ga dá sa volt.
Ugyan ezen a na pon Bokodon tá jé -
koz ta tás ra ke rült sor Vér tes Erõ mû -
ben fo lyó gaz dál ko dás ról és a kí sér -
le ti jel leg gel en ge dé lye zett szén-hul -
la dék együt tes ége té si te vé keny ség -
rõl is. 

Az ét ke zé si té rí té si dí jak eme lé se
ügyé ben foly ta tott tár gya lá so kat a
Vér tes Erõ mû Zrt élel me zé sért fe le lõ
ve ze tõ i vel. 
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.  Az ön kor mány zat 2008. évi költ -
ség ve té sé rõl szó ló 5/2008.(II.15.)
önk. szá mú ren de let mó do sí tá sa.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter 
Ez év ben a har ma dik al ka lom mal ke -
rült sor a 2008.évi költ ség ve tés ren -
de let mó do sí tá sá ra. Az
elõ i rány zat mó do sí tást kö ve tõ en a
2008. évi költ ség ve tés fõ ös  sze ge
203.153 e Ft-ra vál to zott.
A Kép vi se lõ-tes tü let az ön kor mány -
zat 2008.évi költ ség ve té sé rõl szó ló
5/2008.(II.15.) önk. szá mú ren de let
mó do sí tá sát egy han gú an el fo gad ta.

3. Ja vas lat az ön kor mány zat 2009.
évi költ ség ve té sé rõl szó ló ren de let
el fo ga dá sá ra.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter     
A jegy zõ ál tal el ké szí tett költ ség ve té -
si ren de let-ter ve ze tet a pol gár mes ter
feb ru ár 15-ig nyújt ja be a kép vi se lõ-
tes tü let nek az ál lam ház tar tás ról szó -
ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 71.§.(1)
be kez dé se ér tel mé ben. A költ ség ve -
tés meg al ko tá sa két for du ló ban tör -
tént. A költ ség ve tés el fo ga dá sa elõtt
egyez te tés tör tént az in téz mény egy -
ség ve ze tõ i vel. A ter ve zés nél tö re -
ked tünk ar ra, hogy az in téz mé nyek
le he tõ sé gek hez mér ten a költ ség ve -
tés alap ján gaz da sá gos, ta ka ré kos
és ha té kony gaz dál ko dást foly tas sa -
nak. Az idei költ ség ve tés fe szí tett,
en nek el le né re jól ös  sze ál lí tott. 
A Kép vi se lõ- tes tü let egy han gú an el -
fo gad ta az ön kor mány zat 2009. évi
költ ség ve tés ének meg ál la pí tá sá ról
szó ló ren de le tet.

4. Ja vas lat a sze mé lyes gon dos ko -
dást nyúj tó in téz mé nyek ben al kal -
maz ha tó nyers anyag nor mák ról,
té rí té si dí jak ról szó ló ön kor mány -
za ti ren de let mó do sí tá sá ra.
Elõ ter jesz tõ: De ák né dr. Schiffner
Már ta jegy zõ
A Vér tes Erõ mû kez de mé nyez te a
2005. de cem ber 21-én Szákszend

ÖN KOR MÁNY ZA TI HÍ REK

(Folytatás a következõ oldalon)



Köz ség Ön kor mány za ta kö zött lét -
re jött köz ét kez te tés re vo nat ko zó
szol gál ta tá si szer zõ dés mó do sí tá -
sát. 
A szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té -
sé re köz be szer zé si el já rás ke re té -
ben ke rült sor, így an nak mó do sí tá -
sá nál is e tör vény sza bá lya it kell al -
kal maz ni. 
A Kép vi se lõ-tes tü let fel ha tal maz ta a
pol gár mes tert és a jegy zõt, hogy a
Vér tes Erõ mû Zrt-vel, mint Szol gál -
ta tó val to váb bi tár gya lá so kat foly -
tas son a szol gál ta tá si díj, va la mint a
szol gál ta tá si szer zõ dés jog sza bály -
sze rû mó do sí tá sá val kap cso lat ban.

5. Be szá mo ló a Pol gár mes te ri Hi -
va tal 2008. évi te vé keny sé gé rõl.
Elõ ter jesz tõ: De ák né dr. Schiffner
Már ta jegy zõ
A Hi va tal fõbb fel ada tai a Tes tü let mû -
kö dé sé vel, va la mint a pol gár mes ter és
a jegy zõ te vé keny sé gé vel kap cso lat -
ban meg ha tá ro zott fel ada tok, a la kos -
ság tá jé koz ta tá sa és a vé le mé nyé nek
ki ké ré se, a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel ada tok, to váb bá a tár sa dal mi
szer ve ze tek kel és a tár szer vek kel va ló
együtt mû kö dés. A köz igaz ga tás kor -
sze rû sí té se az EU-hoz va ló csat la ko -
zás a meg kí ván ja a köz tiszt vi se lõk tõl a
jog sza bály ok nap ra kész is me re tét. 
Az el múlt év hez vi szo nyít va az ügy -
irat for ga lom 34 %-kal nõtt. A dön té -
sek szá ma is dup lá já ra emel ke dett.
A Hi va tal ar ra tö rek szik, hogy a ren -
del ke zés re ál ló adat va gyon nal, in -
for má ci ós te vé keny sé gé vel a la kos -
ság szol gá la tá ban áll jon. 
A kép vi se lõ-tes tü let egy han gú sza -
va zat tal el fo gad ta a Pol gár mes te ri
Hi va tal ha tó sá gi fel ada ta i ról és mû -
kö dé sé rõl szó ló be szá mo lót. 

6. Ja vas lat a köz meg hall ga tás
össze hí vá sá ra
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter
A Kép vi se lõ-tes tü let 2009. évi mun -
ka terv ében már ci us hó nap ban sze -
re pel a köz meg hall ga tás.
A Kép vi se lõ-tes tü let egy han gú an el -
fo gad ta, hogy a köz meg hall ga tás
idõ pont ja 2009. már ci us 25.(szer-
da), a mun ka terv ben meg ha tá ro zott
na pi ren dek kel.

7.  Ja vas lat a 2009. évi Fa lu nap
elõ ké szí té sé re
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter
Ja vas lat szü le tett, hogy ci vil szer ve -
ze tek kel a Fa lu nap prog ram já nak ki -
dol go zá sá ban egyez te tés tör té nik.

8.   Egye bek
- 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 2009. évi költ ség -
ve tés ének el fo ga dá sa.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter
A Kép vi se lõ-tes tü le tek 2009. ja nu á ri
ülé sü kön tár gyal ták el sõ for du ló ban
a 2009. évi költ ség ve tést. A meg ha -
tá ro zott sa rok szá mok alap ján az in -
téz mé nyek rész le tes költ ség ve té se
alap ján ké szült el a Tár su lás költ -
ség ve té se, mely tar tal maz za te le pü -
lé sen ként és in téz mé nyen ként a ki -
adá so kat és a be vé te le ket.
A Kép vi se lõ- tes tü let egy han gú an
el fo gad ta 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 2009. évi költ ség ve -
tés ét:

- 219.782 e Ft be vé tel lel
- 219.782 e Ft ki adás sal.

Az ön kor mány zat 30.802 e Ft pénz -
esz köz tá mo ga tás sal já rul hoz zá a
Tár su lás mû kö dé sé hez.

- Szákszend, Dó zsa Gy. u. 17.
szám alat ti in gat lan meg vé te le.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter
A Kép vi se lõ- tes tü let dön tött az ön -
kor mány zat ré szé re fel aján lott
Szákszend, Dó zsa Gy. u. 17. szám
alat ti in gat lan te lek áron, 140.000 Ft-
ért meg vá sár lá sá ról.  A csa lá di ház
na gyon ro mos, el bon tás ra szo rul. 
-  Ál ta lá nos kar ban tar tói ál lás ra
be ér ke zett pá lyá za tok el bí rá lá sa.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter
A tör vé nyes ha tár idõn be lül 5 fõ
nyúj tot ta be a pá lyá za tát. A Kép vi se -
lõ-tes tü let a dön tést a kö vet ke zõ
ülés re ha lasz tot ta.

A Kép vi se lõ-tes tü let rend kí vü li
ülé sét 2009. feb ru ár 26-án tar tot -

ta, ame lyen az aláb bi na pi ren dek
sze re pel tek:

1. Orosz lá nyi Rend õr ka pi tány ság
be szá mo ló ja a köz ség köz biz ton -
sá gi hely ze té rõl.
Elõ ter jesz tõ: Madari Csa ba rend õr ka pi -
tány
Szákszend köz ség te rü le tén el kö ve -
tett bûn cse lek mé nyek szá ma a sta -
tisz ti kai mu ta tók alap ján 6%-kal
emel ke dett, va gyis 25 bûn cse lek -
ményt re giszt rál tak. Ez ha son ló a
szom szé dos te le pü lé sek hez
Bokodon, 18, Dadon 19 bûn ese tek
szá ma. Bûn ügyi fer tõ zött ség te kin -
te té ben nem je len tõs ez a bûn cse -
lek mény szám. Ös  szes sé gé ben a
rab lás, tes ti sér tés és a ga ráz da ság
mu tat emel ke dõ ten den ci át. A tu laj -
don el le ni sza bály sér té sek szá ma
stag nál. Nõtt a mo ti vá ció nél kü li
bûn cse lek mé nyek szá ma, va la mint
a csa lá don be lü li erõ szak is. Az
ered mé nyes sé gi mu ta tó ja vult. Ége -
tõ gon dot je lent a lét szám hi ány. 
Szákszenden 1 fõ kör ze ti meg bí zott
tel je sít szol gá la tot, de saj nos az ál -
lan dó je len lét ét nem tud ják biz to sí ta -
ni, mi vel több te le pü lé sen kell el lát nia
a fel ada tát. A lét szám hely zet ja vu lá -
sá ban a nyár ra vár ha tó ered mény,
mi vel vég zõs kö zép is ko lás ok fel vé te -
lé re ke rül het sor. A köz le jö võ ben kb.
18 mil li árd fo rin tot kap a Rend õr ség
az ál la mi költ ség ve tés tõl, re mél he tõ -
leg eb bõl az ös  szeg bõl az orosz lá nyi
Rend õr ka pi tány ság il le té kes sé gi te -
rü le té re is jut tá mo ga tás.
A rend õr ka pi tány kö szö ne tét fe jez te
ki a he lyi Pol gár õr ség nek az ed dig
ki fej tett te vé keny sé gé ért. A Pol gár -
õr ség sze re pét a jö võ ben nö vel ni
kell.
A Kép vi se lõ-tes tü let egy han gú an el -
fo gad ta az Orosz lá nyi rend õr ka pi -
tány ság te vé keny sé gé rõl szó ló be -
szá mo lót.

2. Tá jé koz ta tó a vé dõ nõi te vé -
keny ség rõl
Elõ ter jesz tõ: Csil lag Sándorné vé -
dõ nõ
A vé dõ nõ tá jé koz tat ta a Tes tü le tet,
hogy 2006. feb ru ár óta lát ja el a he -
lyet tes ként a vé dõ nõi fel ada to kat a
te le pü lé sen, he ti két al ka lom mal.
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A de mog rá fi ai ada tok ke resz tül mu -
tat ta be a szü le té sek szá mát, amely
2008-ban 18 volt, ez emel ke dést
mu tat az elõ zõ évek hez vi szo nyít va.
A ve szé lyez te tett gyer me kek szá ma
is csök kent. A vé dõ nõi mun ka ösz  -
sze tett. Ma gá ba fog lal ja vá ran dós,
0-6 éves ko rú ak gon do zá sát, va la -
mint az óvo dá ban és az is ko lá ban
vég zen dõ fel ada to kat, to váb bá a
csa lád gon do zást. 
A fo lya ma tos he lyet te sí tés alatt jó
kap cso la tot ala kí tott ki a csa lá dok -
kal. El fo gad ják a ta ná csa it, 1-2 csa -
lád ki vé te lé vel.
A pol gár mes ter meg kö szön te a vé -
dõ nõ te vé keny sé gét.

3. 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
Az Or szág gyû lés el fo gad ta az
egyes szo ci á lis és fog lal koz ta tá si
tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról
szó ló 2008. évi CVII. tör vényt,
amely 2009. ja nu ár 1-én lé pett ha -
tály ba. A mó do sí tás alap ve tõ cél ja
az "Út a mun ká hoz" el ne ve zé sû
prog ram meg va ló sí tá sa. A szo ci á lis
tör vény mó do sí tá sá val az ak tív ko rú
sze mé lyek el lá tó rend sze re dif fe ren -
ci á ló dik. Az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra
jo go sult sze mé lyek kö zül azok, akik
a rend sze res mun ka vég zés be nem
von ha tók be, rend sze res szo ci á lis
se gély re jo go sul tak (ala nyi jo gú el lá -
tás).
A szo ci á lis tör vény ér tel mé ben rend -
sze res szo ci á lis se gélyt az egész -
ség ká ro so dot tak, az 55 év fe let ti ek,
va la mint azok kap hat nak, akik 14
éven alu li kis ko rú gyer me ket ne vel -
nek és a gye rek el lá tá sát nap köz be -
ni el lá tást biz to sí tó in téz mény ben
nem tud ják biz to sí ta ni. Az ön kor -
mány zat ren de let al ko tá si kö te le zett -
sé gét a szo ci á lis tör vény ír ja elõ. A
rend sze res szo ci á lis se gé lye zet tek
is együtt mû kö dés re kö te le zet tek. Az
ön kor mány zat a he lyi ren de le té ben
konk ré tan meg je lö li azt a szer vet,
amel  lyel a rend sze res szo ci á lis se -
gély re jo go sult az együtt mû kö dé si
kö te le zett sé ge tel je sí té se ér de ké -

ben kap cso la tot tart. A ren de let ben
sza bá lyo zás ra ke rült a nyil ván tar -
tás ba vé tel, együtt mû kö dé si meg ál -
la po dás meg kö té sé nek ha tár ide je, a
jo go sult meg je le né si kö te le zett sé -
gé nek gya ko ri sá ga, az együtt mû kö -
dés re kö te le zett mu lasz tá sa ese tén
az iga zo lá si ké re lem be nyúj tá sá nak
le he tõ sé ge, ha tár ide je, az együtt -
mû kö dé si kö te le zett ség meg sze gé -
se. A ren de let ben meg kell ha tá roz -
ni a be il lesz ke dé si prog ram tí pu sa it.
To váb bá 2009. ja nu ár 1-tõl mó do -
sult a gyer me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló 1997.
évi XXXI. tör vény, amely új el lá tás -
ként be ve zet te az óvo dáz ta tá si tá -
mo ga tást.
Ez szük sé ges sé tet te a he lyi szo ci á -
lis ren de let mó do sí tá sát is. En nek
ér tel mé ben óvo dáz ta tá si tá mo ga -
tás ra jo go sult, aki az aláb bi fel té te -
lek nek meg fe lel:
1. a szü lõk nyi lat ko za ta, hogy a
gyer me kük 3. élet év ének be töl té sé -
ig, leg fel jebb az ál ta lá nos is ko la 8.
év fo lya mát fe jez ték be si ke re sen
(hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû)
2. az óvo dá ba be íra tott óvo dai ne -
ve lés ben va ló rész vé te le óta leg -
alább 3 hó nap el telt, és
3. gon dos ko dik a gyer me kek rend -
sze res óvo dá ba já ra tá sá ról.
A tá mo ga tás mér té ke a be íra tást kö -
ve tõ en el sõ al ka lom mal 20. 000 Ft,
majd fél éven ként 10.000Ft, a gyer -
mek 5. élet év ének be töl té sé ig.

A tör vény le he tõ vé te szi, hogy el sõ
al ka lom mal fo lyó sí tás ra ke rü lõ
pénz be li tá mo ga tás he lyett a szü lõ -
nek ter mé szet be ni tá mo ga tást
nyújt son. A he lyi ren de let az aláb bi -
ak sze rint sza bá lyoz za az óvo dáz ta -
tá si tá mo ga tást.
" El sõ al ka lom mal nyúj tott óvo dáz ta -
tá si tá mo ga tás he lyett ter mé szet be ni
tá mo ga tás for má já ban is nyújt ha tó a
szü lõ nek a gyer mek ré szé re, az óvo -
da ve ze tõ ja vas la ta, vagy a szü lõ ké -
rel me alap ján. Az óvo dáz ta tá si tá mo -
ga tás ter mé szet ben kü lö nö sen az
óvo dás ko rú gyer me kek ru há za tá nak
és óvo dai fel sze re lé sé nek vá sár lá si
utal vány for má já ban nyújt ha tó.
A Kép vi se lõ-tes tü let egy han gú an el -
fo gad ta 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 7/2006.(XII.1.) önk. szá mú
ren de let mó do sí tá sát.

4. Tá jé koz ta tó a Kö zép-Du na Vi -
dé ke Hul la dék gaz dál ko dá si
Rend szer meg va ló sí tá sá ról.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter 
Az egy sé ges hul la dék gaz dál ko dá si
rend szer meg va ló sí tá sá ra be nyúj -
tott KEOP 1.1.1. 
el ne ve zé sû pá lyá zat ered mé nyes
el bí rá lá sá hoz szük sé ges a Tár su lá -
si Meg ál la po dás mó do sí tá sa, il let ve
ki egé szí té se és az eh hez kap cso ló -
dó tes tü le ti dön té sek meg ho za ta la.
A mó do sí tás a meg va ló su lás utá ni ön -
kor mány zat ok szi lárd hul la dék gaz dál -
ko dá si fel ada ta i nak és ha tás kö re i nek
Tár su lás ra tör té nõ át ru há zá sá ra, va -
la mint az üze mel te té si kon cep ció el fo -
ga dá sá ra és az egy sé ges díj po li ti ka
el ve i nek, a díj kép zés mód já nak és
össze te võ i nek meg ha tá ro zá sá ra vo -
nat ko zik.
A Kép vi se lõ-tes tü let egy han gú an el -
fo gad ta a Tár su lá si Meg ál la po dás a
fen ti kér dé sek re vo nat ko zó mó do sí -
tá sát.

5. Bokod- Szákszend Kis tér sé gi
Tár su lás Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont szék hely ének kér dé se.
Elõ ter jesz tõ: De ák né dr. Schiffner
Már ta jegy zõ
A Kép vi se lõ-tes tü let a fen ti na pi ren -
di pont el na po lá sá ról dön tött.

6./ Egye bek
A Kép vi se lõ- tes tü let egye bek na -
pi ren di pont ke re té ben sze mé lyi
ügyet tár gyalt.
A kép vi se lõ-tes tü let zárt ülés ke re té -
ben dön tött az ál ta lá nos kar ban tar -
tói ál lás ra be nyúj tott pá lyá za tok ról.
Tör vé nyes ha tár idõn be lül 5 fõ ad ta
be a pá lyá za tát, kö zü lük 1 fõ vis  sza -
lé pett, mert más te rü le ten he lyez ke -
dett el. A pá lyá zók meg fe lel tek a pá -
lyá za ti fel té te lek nek, mint em be ri -
leg, mint az is ko lai vég zett ség, il let -
ve szak mai szem pont ból.
A Kép vi se lõ-tes tü let egy han gú an
2009. jú ni us 1-tól Müller Ti bort ne -
vez te ki az ál ta lá nos kar ban tar tói
fel ada tok el lá tá sá ra.  
Szákszend, 2009. már ci us 4.
De ák né dr. Schiffner Már ta jegy zõ

(Folytatás az elõzõ oldalról)
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FAR SAN GOL TUNK

Is ko lánk ha gyo má nya i hoz tar to zik a
gye re kek far san gi mu lat sá ga min den
év ben. Idén feb ru ár 20-án tar tot tuk, a
szü lõk, pe da gó gu sok, gye re kek ak tív
köz re mû kö dé sé vel. Ar ról, hogy ho -
gyan si ke rült, az aláb bi fo gal ma zás -
rész le tek ta nús kod nak. 
Az al só ta go za tos osz tá lyok kö zül a 3.
osz tály ban íród tak a kö vet ke zõk: 

"Bol do gan ké szü lõd -
tem a far san gi bál ra.
Úgy dön töt tünk, hogy
a gye re kek ege rek
lesz nek, a ta ní tó né ni
pe dig ci ca. Egy ara -
nyos mon dó kát és
dalt ta lál tunk ki."
Glázer Krisz ti án 

"A mû sor után tán -
col tunk, majd el jött
az ered mény hir de -
tés. El sõk let tünk!
Nyer tünk egy fi nom
tor tát!"

Klestenitz Ádám

"A nye re mé nyünk
egy fo ci pá lya ala kú
tor ta volt. Jó ízû en el -
fo gyasz tot tuk."

Ko vács Re be ka

A fel sõ ta go za to sok 7. és 8. osz tá lyo -
sok a kö vet ke zõ kép pen ér té kel ték a
ren dez vényt:

"Pén tek dél után kez dõ dött a far sang.
Ami az idén kü lön le ges volt, hi szen
kü lön volt a fel sõ sök nek és az al só -

sok nak. Így a ki csi nem ro han gál tak
ott kö rü löt tünk (…)
Na gyon so kat tán col tunk, amit még
foly tat tam vol na. Na gyon jól érez tem
ma gam, és ezt a far san got nem fe lej -
tem el. Bár a szõ nye get nem csa var -
tuk fel!"         Ko csis Ge or gi na 7. o.

"Az ös  szes mû sor szám na gyon tet -
szett. Ha tal mas meg le pe tés volt, mi -
kor Zo li bá csi ék öl töz tek be és áll tak

szín pad ra (…)
Bát ran me rem mon da ni,
hogy ed di gi leg jobb far san -
gom volt. Sze rin tem ez zel
nem va gyok egye dül!"
Pa lo tai Esz ter 7. o.

"Ered mény hir de tés után
Or si né ni vel és Ni ki né -
ni vel ját szot tunk. Ké -
sõbb a tom bo la hú zás ra
ke rült sor. Majd nem
min den ki nyert va la mi
ap ró sá got (…)
Hét fõn reg gel min den ki
azt mond ta, hogy ez
volt az ed di gi leg jobb
far san gi bál."
Csu por Tí mea 7. o.

"Be kell vall jam, ál ma -
im ban nem gon dol -
tam, hogy ilyen él -
mény lesz...! A fel lé -
põk, a dísz let, a
hangulat…!
Ko vács Ka ro la 8. o.

"Na gyon jól érez tem
ma gam, és saj ná lom,
hogy már nem lesz
több far san gom eb -
ben az is ko lá ban"
Gom bás Ani ta 8. o.

"… kö vet ke zett a fel -
sõs osz tály fõ nö kök

pro duk ci ó ja. Meg le pe tés nek szán ták,
de a gye re kek elõl ilyet nem le het el -
tit kol ni. Tud tuk, hogy lesz és mit fog -
nak elõ ad ni, de amit kap tunk, an nál
job bat el kép zel ni sem le het."

Pánczél Bog lár ka 8.o.

"A leg jobb far sang volt, me lyen va la ha
is részt vet tem, csak azt saj ná lom,
hogy ez volt az utol só eb ben az is ko -
lá ban. Kö szö nöm szé pen a szü lõk nek

és ta ná ra im nak ezt a fe lejt he tet len
far san gi bált."     Kempf Mart ina 8. o.

A fen ti idé ze tek azok tól szár maz nak,
aki kért min den év ben idõt és fá rad sá -
got nem kí mél ve ké szü lünk er re a
ren dez vény re, és az õ vé le mé nyük a
leg fon to sabb!

He lye zé sek:
Al só ta go zat egyé ni:
1. Szörnyella a kis ku tyá já val (Sza -
bó Dalma és Cseh Kla u dia 3. o.)
2. Ki rály lá nyok (Tóth Bor bá la 1. o.
és test vé re Zsó fi)
3. Has tán cos (Schaffhauzer Zsa -
nett 2.o.)

Al só ta go zat cso por tos:
1. Ege rek (3. o.)
2. Kár tya vár (4. o.)
3. Ci ne ge ci põ je (2.o.)

Fel sõ ta go zat egyé ni:
1. Bo szor kány (Paveszka Pat rí cia
5.o.)
2. Óko ri in for ma ti kus (Valkó Má té
6.o.)
3. Méz ga Gé za és Pa u la (Lõrincz Il -
di kó és Ja kab Zol tán 8.o.)

Fel sõ ta go zat cso por tos:
1. Haj rá Öv eges! (5.o.)
2. Csók ki rály (8.o.)
3. Mi ci mac kó (6. o.)

Kü lön díj: De ne héz az is ko la tás ka!
(Fel sõ ta go za tos osz tály fõ nö kök)

Min den he lye zett nek és fel lé põ nek
szív bõl gra tu lá lunk!

Hirják Gáborné 
in téz mény egy ség-ve ze tõ

Is ko lánk éle té bõl

HÓ NAP TA NU LÓI

Ja nu á ri hó nap ta nu lói
Al só ta go zat: Ri deg Pat rik 4. osz tá -
lyos ta nu ló fo lya ma to san ja vu ló
szor gal má ért,
Fel sõ ta go zat: Ko vács Im re 5. osz -
tá lyos ta nu ló ki tar tó szor gal má ért és
egyen le te sen ma gas tel je sít mé nyé -
ért.

Feb ru á ri hó nap ta nu lói
Al só ta go zat: Müller Dá ni el 3. osz -
tá lyos ta nu ló ki tar tó szor gal má ért
Fel sõ ta go zat: Kiss Bar ba ra 5. osz -
tá lyos ta nu ló ki tar tó szor gal má ért

Letenyeiné Ba gó Or so lya
DÖK ve ze tõ ta nár
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Jó té kony sá gi bál

Az idei év ben is meg ren dez tük a ha gyo -
má nyos is ko lai jó té kony sá gi bá lun kat.
Nagy örö münk re szol gált, hogy je len lét -
ük kel so kan meg tisz tel ték bá lun kat. Az íz -
le tes, fi nom, me leg va cso rát, Vö rös Já -
nos és ked ves fe le sé ge ké szí tet te, kö szö -
net ér te.
A va cso ra után fel lé põ ven dé ge ink a Pa -
csir ták vol tak, Hor to bá gyi Ilon ká val, és
Dé li bá bos Pi ros ká val egy csi pet nyi jó ked -
vet va rá zsol tak a Fa lu ház ba. Az est to -
váb bi ré szé ben a jó han gu lat ról a Csó ró
Duó gon dos ko dott. Re mél jük, hogy min -
den ki jól érez te ma gát, és jö võ re ugyan -
ilyen jó kedv vel tud juk bú csúz tat ni a te let.
Kö szön jük tá mo ga tó ink nak, hogy hoz zá -
já rul tak a bál meg ren de zé sé hez, si ke ré -
hez. Kö szön jük az is ko la Pe da gó gu sa i -
nak, a Szü lõk nek, és Ked ves ven dé ge -
ink nek, hogy el jöt tek és tá mo gat ták ren -
dez vé nyün ket.

Klestenitzné Beke Il di kó
SZMK El nök

ÓVO DÁS FAR SANG 2009

MEG HÍ VÓ!
2009. már ci us 20-én /péntek/
17 00 óra kor a Fa lu ház ban 

tar tan dó
BOR VER SENY RE

Ne ve zés: 15-16 órá ig a
hely szí nen, faj tán ként 2 l bor -
ral. Kér jük a ver seny re, ne ve -
zé si idõ alatt ad ják le a bo ro -
kat!
Ne ve zés díj: 
faj tán ként 500,- Ft.

A leg jobb bo ro kat dí jaz zuk!

Hartmann Im re
al pol gár mes ter

Sze ret ném fel hív ni
a fi gyel mü ket
azok ra a je len tõs
jog sza bá lyi vál to -
zá sok ra, ame lyek
az eb tar tó kat érin -
tik!

A 2009. ja nu ár 1-tõl ha tály ba lé pett, a
ve szett ség el le ni vé de ke zés rész le tes
sza bá lya i ról szó ló 164/2008.
(XII.20.)FVM ren de let ér tel mé ben  az
eb tar tó ja nem az il le té kes ön kor -
mány zat nak, ha nem az ál la ta, ál lat -
egész ség ügyi fel ügye let ét el lá tó ál lat -
or vos nak kö te les be je len te ni, ha ku -
tyá ja el ve szett, el hul lott ill. a há rom
hó na pos kort be töl töt te! A há rom hó -

na pos kort be töl tött ku tyát, 30 na pon
be lül ve szett ség el len be kell ol ta ni,
va la mint az el sõ ol tás kö ve tõ en, hat
hó na pon be lül még egy szer! 
2009. ja nu ár 1-tõl, csak egye di sor -
szá mo zott ol tá si könyv ad ha tó ki (el sõ
ol tás nál, va la mint ha a könyv el ve -
szett, vagy meg ron gá ló dott). 2010-
ben pe dig va la men  nyi  nem sor szá -
mo zott ol tá si köny vet le kell cse rél ni. 
Az ál lat tar tó ja kö te les az ol tá si köny -
vet meg õriz ni, azt a ve szett ség el le ni
vé dõ ol tás be adá sát el len õr zõ ál lat -
egész ség ügyi ha tó ság fel szó lí tá sá ra
be mu tat ni!!
A ren de let ér tel mé ben, ve szett ség
szem pont já ból ag gá lyos, nem csak az

em bert mart, ha nem az ol tás alól el -
vont eb is!   Mind két eset ben a  ku tyá -
kat microchippel  egye di leg meg kell
je löl ni, két he tes meg fi gye lés után pe -
dig be kell ol ta ni ve szett ség el len. A
je lö lés, a meg fi gye lés, és az ol tás
költ sé ge is a ku tya tar tó ját ter he li.
Aki ku tyá ját az ol tás alól el von ja (nem
ren del ke zik 1 éven be lü li ve szett ség
ol tás sal) sza bály sér tést kö vet el, és
ezért élel mi szer lánc-fel ügye le ti bír -
ság gal sújt ha tó, ami nek leg ki sebb
bün te té si té te le: 15000 Ft. 
Ké rem, hogy aki a 2008-as év ben ku tyá -
ját ve szett ség el len nem ol tat ta be, mi nél
elõbb je lent kez zen ál lat or vo sá nál!

Dr. Ór Ama ril la
Ál lat or vos

30/268-5307

Tisz telt ku tya tu laj do no sok!
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E ha vi szá munk ban a
Vér tes egyik va la ha
leg szebb büsz ke sé gét,
a Vi tá nyi vá rat ke res sük
fel. Az iga zi tú rá zók
Szár li get rõl in dul va az
or szá gos kék jel zést
kö vet ve egy ne héz, de
igen lát vá nyos út vo na -
lon, 7,5 km-s gya log lás -
sal ér het nek a vár hoz,
az au tó ból pár száz mé -
tert sé tál ni sze re tõk a
Sík völgy-ak na fe lõ li au -
tó út tól a zöld + jel zés
men tén jut hat nak ide.
Bár me lyi ket is vá laszt -
juk: tér kép vagy na vi gá -
ci ós esz köz nél kül ne in dul junk el,
mi vel a vá rat an  nyi ra kör be nõt te a
nö vény zet, hogy mes  szi rõl út irány -

jel zõ nek nem igen hasz nál ha tó. A
ne héz fel ju tás után kár pó tol a lát -
vány: a cso dá la tos ki lá tás a Vér tes
hegy vo nu la ta i ra. 

A Ta tai-me den ce több te le pü lé se
tar to zott a vár hoz va la ha, a vár
pusz tu lá sa után az tán a ta tai vár tar -
to zé ka lett va la men  nyi. Bél Má tyás
le írá sa sze rint "Vitam vá rá nak" fek -
vé sé re a szûk al épít mé nyek a jel -
lem zõ ek, szé le sen nyí ló ki lá tás;
meg száll ják, de el is hagy ják a tö rö -
kök. El sõ ok le ve les em lí té se 1324-
b?l va ló. Va ló szí nû leg a Csá kok
épít tet ték az Északi-Vértesben, 377
mé ter ma gas ság ban, egy kes keny

hegy ge rin cen, és 1320 tá ján ke rül -
he tett ki rá lyi kéz re.
A vár fény ko rá ban 35 fa lu tar to zott
hoz zá és el len õriz te a ta ta-bics kei

utat. A rab lók el len is si ker rel har col -
tak ka to nái, pél dá ul 1417-ben
Vitány és Gesz tes vár na gya. A vi tá -
nyi vár Nagy La jos ural ko dá sá tól a
gyõ ri is pán ság tar to zé ka lett Gesz -
tes sel együtt. 1410-ben Zsig mond
zá lo go sí tot ta el Hohenzollern Fri -
gyes nek, Al bert pe dig 1439-ben
Rozgonyi Ist ván nak. I. Ulász ló
Rozgonyi Já nos nak ad ta bir tok ba,
majd a csa lád ki ha lá sa után II.
Ulász ló 1493-ban Eger vá ri Lász ló
hor vát bán nak ad ta, 1532 után
Héderváry bir tok lett. Ké sõbb több -
ször cse rélt gaz dát a ma gya rok és
tö rö kök kö zöt ti har cok ban. A
tizenötéves há bo rú után vég leg ma -
gyar lett Pálffy Mik lós jó vol tá ból, Ta -

ta után egy év vel, a csá -
szá ri ak 1598-ban még is
fel rob ban tot ták.

El sõ lá tás ra a vár alak ja
sza bály ta lan öt szög, mely -
nek bel sõ ud va rát két
négy szög le tes to rony fog -
ta köz re. Újabb ku ta tá sok
sze rint csak az egyik vé -
gé ben volt egy négy zet
ala pú la kó to rony, a má sik
vé ge in kább egy szin tén
négy szög le tes gaz da sá gi
épü let le he tett, e két részt
két öb lös fal lal vé dett vár -
ud var kö töt te össze. A la -
kó to rony két eme le tén 9

he lyi sé get ala kí tot tak ki. Az eme le -
te ket 18 mé ter ma ga san orom za tos
pár kány ko ro náz ta. A vár nak sem

e l õ  u d  v a  r a ,
sem kút ja
nem volt. 

S z é p  s é  g é  -
ben ma is ve -
t e k  s z i k
gesztesi ro -
ko ná val, ám
utób bi job ban
szol gál ta a
vé del mi cé lo -
kat. Saj nos
ma már csak
a fal ma rad vá -
nyok ta núi a
le tûnt ko rok -
nak, a vár
igen csak rá -
szol gál na a

res ta u rá lás ra, de bár köz igaz ga tá si -
lag Vértessomlóhoz tar to zik, ál la mi
tu laj don ban van. A köz ség át ven né
a vá rat, de igye ke ze tük ez idá ig
nem járt si ker rel. Pe dig ha nem tör -
té nik az ál lag meg óvás te rén rö vi de -
sen ha té kony és lát vá nyos in téz ke -
dés, a vá rat a vég le ges pusz tu lás
fe nye ge ti. Ad dig, pe dig csak Szent
Bor bá lá ban, a vá rak és tor nyok vé -
dõ szent jé ben bíz ha tunk.

Áp ri lis ban ha zánk egyik leg szebb
mo nos to rá ba, Pan non hal má ra lá to -
ga tunk. Oda vár min den ér dek lõ dõt
a so ro zat szer kesz tõ je

Farkasvölgyi György

"Vár ál lott, most kõhalom…" 
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Szü le tett 2008-ban:
Nagy Ro land La jos
Dobroczki Dó ra
Né meth Ti bor
Csiz ma dia Ádám Ba lázs
Ebenspanger Be ne dek Pat rik
Sulyán And rás
Bodányi Gréta Ali sa
Ta kács Dor ka
Pogár Atina Szilvána
Pertl Bar na bás Lász ló
Barota Szil via An na
Czirják At ti la Zsolt
Markó Bet ti na
Jakubács Szimonetta
Kis Vi rág
Cseh Ka ta
Pin tér Pan na

El ha lá lo zott 2008-ban:
Mayer Má ria Mag dol na
Czechmeiszter Istvánné 
sz. Bazsó Mar git
Hor váth Jó zsef
Mol nár Istvánné sz. Kozicz Irén
Nagy Gyuláné sz: Fü löp Ju li an na
Mé szá ros Józsefné 
sz: Czombál Te réz
Glázer Im re
Pénzesné Zona Aran ka
Ti bol di Dé nes
Ta kács Györgyné sz:Kókai Te réz
Ve rõ Fe renc
Babirák Já nos
Fe hér La jos
Ne mes Kár oly
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

Lét szám ada tok: 
2008.01.01- lét szám: 1588 fõ
Be je lent ke zett: 55 fõ
Szü le tett         17 fõ (ál lan dó lak cím re)
Szü le tett 1 fõ (tar tóz ko dá si hely re)
Ki je lent ke zett 48 fõ
El ha lá lo zott 18 fõ

2008 12.31-i lét szám: 1594 fõ

Köz sé günk ben tar tóz ko dá si hel  lyel
ren del ke zik: 62 fõ
( nem szákszendi áll adó lak cí me van) 

2008 ÉV ANYA KÖNY VI, 
ÉS STA TISZ TI KAI ADA TAI

A "Szákszend Köz sé gért" Köz ala pít vány ku ra tó ri u ma
Ér te sí ti a la kos sá got, hogy fo gad ja 

a 2008. évi sze mé lyi jö ve de lem adó 1 %-át.
A köz ala pít vány cél ja:
- a köz ség fej lõ dé sé nek elõ se gí té se,
- a la kos ság lak hely hez va ló kö tõ dé sé nek erõ sí té se, hon is me re ti te vé keny -
ség tá mo ga tá sa,
- a la kos ság mû ve lõ dé si le he tõ sé ge i nek meg te rem té se, fa lu ház, szín ját szó
kör, film szín ház, könyv tár mû kö dé sé nek elõ se gí té se,
- is ko lai ta nu lók tan órán kí vü li te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa, a te het sé ges
di á kok fel ka ro lá sa,
- ké pes ség fej lesz tõ prog ra mok meg va ló sí tá sa,
- a köz ség sport élet ének fel len dí té se, tá mo ga tá sa.
Kér jük, já rul ja nak hoz zá adó juk 1 %-ával a Köz ala pít vány cél ja i nak meg va -
ló sí tá sá hoz!
A Köz ala pít vány, mint ked vez mé nye zett meg ne ve zé se:

" Szákszend Köz sé gért" Köz ala pít vány
Adó szá ma: 18607561-1-11

KÖ SZÖN JÜK!
Szabóné Gaz dag And rea ku ra tó ri um el nö ke

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

TISZ TELT SPORT TÁR SAK!
Kö szön jük a 2008-ben be ér ke zett tá mo ga tá so kat.
A be ér ke zett tá mo ga tá sok vég ös  sze ge: 199. 141 Ft
Az idei év ben is szá mí tunk a sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1 %-ának fel aján -
lá sá ra.
Az 1 %-os adó fel aján lás hoz szük sé ges ada tok a kö vet ke zõk:

Szá ki Köz sé gi Sport kör
Adó szám: 18602690-1-11.

A pár to ló tag sá gi kár tyák meg újí tá sá ra, il let ve az idén csat la koz ni kí vá nó
ta gok be lé pé sé re a Sport Sö rö zõ ben, és a Cim bo ra Ital bolt ban van le he tõ -
ség. Az éves pár to ló tag díj 1. 500,- Ft.
Mi szá mí tunk ÖNÖK RE, Önök bíz hat nak BEN NÜNK!

Kö szö net tel: Szá ki Köz sé gi Sport kör Ve ze tõ sé ge

TISZ TELT SPORT BA RÁT OK!
Kö szön jük a 2008-ben fel aján lott tá mo ga tá so kat.
A be ér ke zett tá mo ga tá sok vég ös  sze ge: 297. 000 Ft
Kér jük, tá mo gas sák adó juk 1 %-ával, ez év ben is a szendi fo cis tá kat, hogy
to vább ra is fenn ma rad has son az egye sü let.
Sok ki csi sok ra megy! Min den fo rin tot kö szö nünk!

Az egye sü let ne ve: SZEND TSZ SE
Adó szá ma: 19890153-1-11

TISZ TELT SZÁKSZENDI LA KO SOK!
KÉR JÜK, HOGY ADÓ JA 1%-ÁVAL TÁ MO GAS SA A SZÁKSZENDI
NYUG DÍ JAS KLU BOT. SZÁM LA SZÁM: 63200061-11032539
ELÕ RE IS KÖ SZÖN JÜK.

NYUG DÍ JAS KLUB SZÁKSZEND
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MEG HÍ VÓ
XIII. Ci vi le ké a Ház

Orosz lány és kis tér sé ge ci vil szer ve ze te i nek ta lál ko zó ja 2009. már ci us 15-22.
Az Orosz lány ban és tér sé gé ben  mû kö dõ egye sü le tek, ala pít vá nyok, kö zös sé gek 
tisz te let tel meg hív ják Önt, csa lád ját és ba rá ta it a CI VI LE KÉ A HÁZ ren dez vé nye i re.
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A Gyermekvédõ Egyesület szervezésében
JÁTSZÓHÁZ a 6 éven aluli gyermekeknek
Március 16-21. 15-18 óráig a 123-as teremben

Az oroszlányi TÁJHÁZ nyitva tart: 
Március 17-21. 
Kedd, csütörtök, szombat: 14-17 óráig
Szerda, péntek: 9-12 óráig

A dadi TÁJHÁZ nyitva tart:
2009. március 22-én 14 órától

A Bányászati Múzeum
Március 15.; 17., 21-én 10-16 óráig
Ingyenesen látogatható

A Majki Kamalduli Remeteség nyitva tart:
Március 17. és 21-én 10-16 óráig
Ingyenesen látogatható

Az oroszlányi Evangélikus Templom kiállítása
Dokumentumok a Gyülekezet történetébõl
Megtekinthetõ: március 15., 20-21-én 14-17 óráig

A szákszendi Faluházban 2009. március 20-án 17
órakor Borverseny

A dadi Református Templom kiállítása:
A dadi református múlt, jelen és jövõ
Megtekinthetõ 2009. március 15-22.
Elõzetes bejelentkezés: 34 470-140, 30 9679-701

Virágkiállítás a Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban 
az Oroszlány Barátainak Köre szervezésében a
város virágüzleteinek közremûködésével: Babi
Virágbolt, Florance Virágüzlet, Mónika Virágüzlet,
Turbucz-család virágüzlete, Virágok Háza,
Zsuzsanna Virágüzlet

Az Oroszlányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Közösségi termében Szalontai Antal festõmûvész
kiállítása A fordított világ
Megnyitó: 2009. március 15. 15 óra
Megnyitja: Danó Ibolya OCKÖ elnöke

A Természetbarátok Egyesülete 2009. március
17-én 10 órától kirándulást szervez a Bányászati
Múzeumhoz és a Majki Remeteséghez 
Indulás az MKK elõl.

A száki Evangélikus templomban orgonahang-
verseny 2009. március 22-én 17 órakor

A bokodi Evangélikus Templom megtekinthetõ
2009. március 22-én 14 órától

A(RENDEZVÉNYSOROZAT(ALATT(KÜLSÕ
HELYSZÍNEKEN(LÁTOGATHATÓ:

Tisz telt Hor gász tár sak!
Fel hív juk min den
hor gász fi gyel -
mét, hogy az
éves tag díj be fi -
ze té si ha tár idõ: 
2009. már ci us 31.
Ké rünk min den kit
a ha tár idõ pon tos
be tar tá sá ra!

Mi vel a há rom ki je lölt be fi ze té si na pon nem tör -
tént meg az ös  szes be fi ze tés, már ci us 31.-én
pót be fi ze tés tar tunk a Fa lu ház ban 15.30-
18.00-ig!
Amen  nyi ben va la ki hó nap köz ben sze ret né el -
in téz ni be fi ze té sét, meg te he ti Ta kács Jó zsef nél
elõ ze tes egyez te tés alap ján /tel: 371-246 vagy
06-70/580-89-37/
Se gí tõ hoz zá ál lást elõ re is kö szön jük!

Szákszendi Hor gász Egye sü let

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
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KOMÁROM-ESZTERGOM ME GYEI
LAB DA RÚ GÓ SZÖ VET SÉG

2008-2009 ÉVI M III."D" csop. 
FEL NÕTT ÉS IF JÚ SÁ GI BAJ NOK SÁG

TA VA SZI SOR SO LÁ SA

12. For du ló 2009.03.15. 14.30 és 12.30 óra 
Szendi KSE  -  Mocsa KSE

13. For du ló 2009.03.22. 15.00 és 13.00 óra
Koppánymonostori SE  -  Szendi KSE

14. For du ló 2009.03.29. 16.00 és 14.00 óra 
Szendi KSE  -  Környe SE II  

15. For du ló 2009.04.05. 16.30 és 14.30 óra
Kömlõdi KSK  -  Szendi KSE

16. For du ló 2009.04.12. 16.30 és 14.30 óra 
Szendi KSE  -  Tárkány KSE 

17. For du ló 2009. 04.19. 17.00 és 15.00 óra
Szendi KSE  -  Dad KSE

18. For du ló 2009. 04.26. 17.00 és 15.00 óra 
Csá szár SE - Szendi KSE 

19. For du ló 2009. 05.03. 17.00 és 15.00 óra
Szendi KSE  -  Bársonyosi SK

20. For du ló 2009. 05.10. 17.00 és 15.00 óra 
Bakonyszombathely KSE  -  Szendi KSE 

21. For du ló 2009. 05.17. 17.00 és 15.00 óra
Szendi KSE  -  Ete SE II.

22. For du ló 2009. 05.24. 17.00 és 15.00 óra
Bokod ESE  -  Szendi KSE

Környe - Ete csa pa tai csak fel nõtt csa pa tot in dít el len -
fe lei if jú sá gi csa pa ta sza bad na pos lesz.

KEMLSZ VB

Nem zet kö zi Nõ nap -
Már ci us 8 al kal má -
ból sze re tet tel kö -
szön ti köz sé günk
hölgy tag ja it,
Szákszend Köz ség
Ön kor mány za ta. 
Lász ló Kál mán
pol gár mes ter

Ké ri Já nos:
Nõ na pi kö szön tõ

Ta vasz haj na lán
Ró luk em lé ke zünk,
A nõk rõl, kik nek
Éle tünk kö szön het jük.

Ki min dent
Meg tesz ér tünk, a nõ,
Daj kál, ápol,
És fel ne vel õ.

Há lánk száll jon
Lány ra, anyá ra,
Ki a csa lá dot
Ös  sze tart ja.

Szép sé ges nõk,
Jó as  szo nyok,
Kí vá nunk bol dog,
Víg nõ na pot.

FEL HÍ VÁS!
A moz gás kor lá to zot tak
köz le ke dé si tá mo ga tás
irán ti ké rel me i nek be adá si
ha tár ide je:
2009. áp ri lis 30.

2008. évi nyug díj ös  sze sí tõ
szük sé ges! 
Ügy in té zés: Pol gár mes te ri
Hi va tal ban ügy fél fo ga dá si
idõ alatt
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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

Anya köny vi hí rek
SSzzüü llee tteetttt::

Pin tér Má té és Keller Kit ti 
fia Gá bor

Né meth Jó zsef és Müller And rea 
le á nya Dorina

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


