
A képviselõ-testület 2009. már-
cius 13-án rendkívüli ülést tar-
tott, amelyen az alábbi napi-
rendi pontok szerepeltek:

1. Bokod-Szákszend Községi
Önkormányzatok Közoktatási
és Közmûvelõdési Intézmény-
fenntartó Társuláshoz csatla-
kozás és ezzel összefüggés-
ben a székhely kérdése.
Elõterjesztõ: Deákné dr.
Schiffner Márta jegyzõ
A jegyzõ tájékoztatta a Testüle-
tet, hogy 2009. február 24-én
Bokodon megbeszélést folytattak
Kecskéd és Kömlõd polgármes-
tereivel, valamint jegyzõivel a
Bokod-Szákszend Községi Ön-
kormányzatok Közoktatási és
Közmûvelõdési Intézményfenn-
tartó Társuláshoz való csatlako-
zás lehetõségérõl. Ennek ered-
ményeként Kecskéd Község Ön-
kormányzata 2009. március 4-én
meghozta döntését a Társulás-
hoz való csatlakozási szándéká-
ról. Az Intézményfenntartó Tár-
suláshoz való csatlakozás intéz-
ményátszervezésnek minõsül, s
ez maga után vonja a székhely
kérdésének meghatározását is.
Ugyanis Magyar Köztársaság
2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény írja elõ, ha
2009. január 1-jét követõen a tár-
sulásban intézményi átszervezés
következik be, úgy abban az
esetben azonos településen kell
lennie a társulás és az intézmény
székhelyének.
A jelenlegi helyzetben csak ebben
az intézményi formában biztosított
gazdaságilag a nevelési-oktatási
intézmények mûködtetése.
A Képviselõ-testület elfogadta
Kecskéd Község Önkormányza-

tának csatlakozási szándékát a
Bokod-Szákszend Községi Ön-
kormányzatok Közoktatási és
Közmûvelõdési Intézményfenn-
tartó Társuláshoz.
Ugyancsak elfogadta a Képvise-
lõ-testület, hogy Bokod-
Szákszend Kistérségi Általános
Mûvelõdési Központ székhelye
Bokod, Fõ u.27. legyen.
2./ Pályázat benyújtása a köz-
oktatási intézmények infra-
strukturális fejlesztése tárgyá-
ban.
Elõterjesztõ:
Deákné dr. Schiffner Márta jegyzõ
A jegyzõ ismertette, hogy az ön-
kormányzati miniszter pályázatot
írt ki a közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztésére,
korszerûsítésére, akadálymente-
sítésére, valamint eszközbeszer-
zésre. Az igényelhetõ támogatás
összege maximum: 20 millió fo-
rint. A pályázaton igényelhetõ tá-
mogatás maximális mértéke a
megvalósuló fejlesztések eseté-
ben szükséges összeg 80 %-a. A
költségvetés készítése folyamat-
ban van, így végleges döntést a
késõbbi testületi ülésen kell meg-
hozni.
3./ Osztatlan közös tulajdon
megszüntetése.
Elõterjesztõ:
László Kálmán polgármester
A polgármester tájékoztatta a
Képviselõ-testületet, hogy a Ta-
tabányai Körzeti Földhivatal
megkereste az önkormányzatot
a szákszendi 0210/65, 032/71,
048/13,051/68, 0120/5 helyrajzi
számú osztatlan közös tulajdonú
ingatlanok megszüntetése tár-
gyában, az ingatlanok mentén ki-
alakítandó út szélességével kap-
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„ … et ressurexit
tertia diae!”

„… és har mad nap ra fel tá ma dott!” – mond juk a
hit val lás ban ün ne pi szent mi sék al kal má val. Kü -
lö nös ak tu a li tá sa e mon dat nak a leg na gyobb
ke resz tény ün ne pen, Hús vét tit ká ban rej lik.
Egész éle tünk, meg gyõ zõ dé sünk alap ja, hogy
Is ten egy szü lött Fia, aki ér tünk szü le tett, és ér -
tünk élt, szen ve dett és halt ke reszt ha lált, le -
gyõz te az el mú lást, fel tá mad t a ha lál ból.
So kan van nak és vol tak, akik az Evan gé li u mok
ta ní tá sát, Jé zus bölcs mon dá sa it el fo gad ják, de
a fel tá ma dás misz té ri u mát nem akar ják szív vel-
lé lek kel hin ni.
Má sok cso dá lat ra mél tó nak tart ják a Ná zá re ti
bé ke te rem tõ erõ fe szí té se it, a ke reszt ha lá lig el -
me nõ ál do zat vál la lá sát – de a fel tá ma dást áb -
rán dos kép zel gés nek vé lik. Még ma gát ke resz -
tény nek tar tó em ber is gyak ran úgy fo gal maz:
on nan, a ha lál ból még nem jött vissza sen ki.
Pe dig ez té ve dés! Va la ki már le gyõz te az el mú -
lást! Ez a Va la ki pe dig a Men  nyei Atya Egy szü -
lött je, az em be ri ség re mény sé gé nek be tel je sí -
tõ je, Jé zus Krisz tus. Az Õ fel tá ma dá sa nél kül
ugyan is ne künk nem len ne re mé nyünk. Re -
mény te le nül, két ség be es ve kel le ne szem lél -
nünk, hogy a ha lál el sza kít ja tõ lünk sze ret te in -
ket, csa lád tag ja in kat. Re mény te le nül kel le ne
el szen ved nünk a tu da tát an nak, hogy ne künk is
itt kell hagy nunk a vi lá got. Aho gyan Sza bó
Lõrincz ír ja: „ el kell in dul nunk az uta kon túl ra. „
De Jé zus har mad nap ra fel tá madt; így van re -
mé nyünk: ha a ha lál ide ig le ne sen el is vá laszt -
ja az élõ ket s a hol ta kat, tud juk, hogy a „re mény
nem csal meg”, mert Krisz tus örök élet tel aján -
dé koz za meg azo kat, akik Ben ne hisz nek. Hús -
vét vi gí li á ján fel hang zik a Exultet, az Örö mé -
nek. Árad jon el a mi – né ha csüg gedt, el fá radt
– szí vünk be a fel tá ma dás örö me, s mi is ezt re -
mény tel jes de rût tud juk má sok fe lé su gá roz ni!
E gon do lat tal kí vá nok a ked ves Ol va sók nak ál -
dott Hús vé ti ün ne pe ket!

Író Sán dor
plé bá nos
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cso lat ban. Az in gat la nok men tén ki -
ala kí tan dó utak szé les sé gét a meg lé -
võ kül te rü le tû utak át lag szé les sé gé -
vel, 4 m-ben ja va sol juk ki ala kí ta ni.
A Kép vi se lõ-tes tü let a kül te rü le ti utak
szé les sé gé vel egyet ér tett.
4./ Egye bek
A Kép vi se lõ-tes tü let tá mo ga tá si ké -
re lem rõl dön tött. 

A Kép vi se lõ-tes tü let mun ka terv
sze rin ti ülé sét 2009. már ci us 25-én
tar tot ta, me lyen a kö vet ke zõ na pi -
ren dek 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 a 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 feb ru ár 12-én az Orosz lá nyi
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás ez évi
má so dik ülé sén vett részt, mely nek
fõbb na pi ren di pont jai a 2009. évi költ -
ség ve tés el fo ga dá sa, kis tér sé gi há ló -
za ti szak em be rek tá jé koz ta tó ja a te -
vé keny sé gük rõl és a pá lyá za ti le he tõ -
sé gek rõl, tá jé koz ta tó a kis tér sé gi ok -
ta tá si és ne ve lé si, va la mint a köz mû -
ve lõ dé si, köz gyûj te mé nyi fel ada tok el -
lá tá sá ról, a szak mai mun ka kö zös sé -
gek te vé keny sé gé rõl, va la mint a kis -
tré sé gi cse lek vé si terv. Ugyan ezen a
na pon ke rült sor Bokodon a köz meg -
hall ga tás meg tar tá sá ra, mely nek ke -
re té ben tá jé koz ta tó hang zott el a Vért
Zrt-ben fo lyó te vé keny ség rõl, kü lö nös
te kin tet tel a szén-hul la dék együtt ége -
té sé rõl. Feb ru ár 17-én, Orosz lá nyi
Rend õr ka pi tány sá gon a kis tér ség pol -
gár mes te ri tá jé koz ta tást kap tak a
rend õr ség te vé keny sé gé rõl, prob lé -
mák ról, va la mint meg be szé lés re ke -
rül tek a köz biz ton sá got erõ sí tõ le he tõ -
sé gek. Feb ru ár 23-án Orosz lány ban a
pol gár mes te rek kel és a jegy zõk kel
együtt meg be szé lés re ke rült sor a kis -
tré ség köz ok ta tá si fel ada ta i nak el lá tá -
sá val kap cso lat ban, te kin tet tel
Kecskéd-Kömlõd-i mikrotársulásban
be kö vet ke zett „osz tály lét szám-prob lé -
má ra”, mely nek kö vet kez té ben a
Kecskéd-Kömlõd-i mikrotásulásnak
je len tõs ös  sze get kell vis  sza fi zet ni a
Ma gyar Ál lam kincs tár nak. Át té te le -
sen, de ve szély be ke rült ez ál tal a

Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás is. Más -
nap Bokodon foly ta tó dott a meg be -
szé lés az eset le ges csat la ko zás le he -
tõ sé gé rõl Kecskéd-Kömlõd vo nat ko -
zá sá ban, azon ban ezen már Orosz -
lány nem vett részt.
Ugyan ezen a na pon Víz mû Zrt. kép vi -
se lõ i vel a Szõ lõ hegy ut cai in gat lan
szenny víz tar to zás meg ol dá sá nak
meg be szé lé sé re ke rült sor, te kin tet tel
a „ma gán te rü le ten” lé võ szenny víz át -
eme lõ el he lyez ke dé sé re és a víz díj -
hát ra lék bí ró ság ra adá sá ra.
Kecs kéd köz ség kép vi se lõ-tes tü le te
dön tött a Kecskéd-Kömlõd-i mikrotár-
sulás meg szün te té sé rõl. Kömlõd köz -
ség nek ez ál tal a köz ok ta tá si fel ada ta -
i nak el lá tá sá hoz a fel sõ ta go zat fo ga -
dá sá ra in téz ményt kell ki je löl nie. A
szü lõk tá jé koz ta tá sá ra négy te le pü lés
is ko lá já nak be mu ta tá sá ra ke rült sor
Kömlõdön 2009. feb ru ár 27-én. Ezen
részt vett is ko lánk ve ze tõ je is Hirják
Gáborné, aki tá jé koz tat ta a szü lõ ket
köz sé günk is ko lá já ban fo lyó mun ká ról
és az in téz mény tech ni kai fel sze relt -
sé gé rõl. Már ci us 3-án Orosz lány ban
Bûn meg elõ zé si és Köz biz ton sá gi Bi -
zott ság ülé sé re ke rült sor. Már ci us 5-
én a jegy zõ vel tes tü le ti fel ha tal ma zás
alap ján meg be szé lés tör tént a Vért
Zrt. kép vi se lõ i vel az ét ke zé si té rí té si
dí jak tár gyá ban.
Te kin tet tel az e té má ban le foly ta tott
köz be szer zés re, meg egye zés szü le -
tett, hogy az ét ke zé si té rí té si dí jak
csak az ab ban fog lal tak nak meg fe le -
lõ en ala kul hat nak a kö vet ke zõ idõ -
szak ban. Szer zõ dés mó do sí tá sá ra
csak a köz be szer zé si jog sza bály ok
sze rint ke rül het sor.
Már ci us 9-én Orosz lány ban tar tot ta
a Köz kincs Kerekasztal a so ron kö -
vet ke zõ ülé sét, mely nek fõ na pi rend -
je- Var ga Mar git men tor tá jé koz ta tó -
ja volt- az „Út a mun ká hoz” prog ram -
mal kap cso la tos le he tõ sé gek rõl és
fel ada tok ról. Ugyan ezen a na pon ke -
rült sor a Pol gár mes te ri Hi va tal ban a
ha gyo má nyos fa lu nap szer ve zé sé -
vel kap cso la tos meg be szé lés re, me -
lyen Susz ter Ma git ál tal tá jé koz ta tó
hang zott el a „fa lu na pok kal kap cso -
la tos pá lyá za ti le he tõ sé gek rõl”.
Már ci us 12-én az Orosz lá nyi Több -
cé lú Kis tér sé gi Tár su lás tar tot ta az
ülé sét.
A fõbb na pi ren di pon tok a kö vet ke zõk
vol tak: Tá jé koz ta tó a te rü let fej lesz té si
fel ada tok el lá tá sá ról, va la mint a K-D
Ré gió fej lesz té si ke re tei a 2009-2010.
évi re gi o ná lis ak ció ter vek tük ré ben.

KDRFÛ nem ze ti pá lyá za ti ki írá sai
még nem is mer tek.
Ugyan ezen a na pon Orosz lány ban
köz meg hall ga tás tör tént, mely nek té -
má ja a Vért Zrt-ben foly ta tott te vé -
keny ség is mer te té se volt. A köz meg -
hall ga tás han gu la ta alap ján dr. Sza bó
Pál ve zér igaz ga tó ígé re tet tett, visz  -
sza von ják a szén-hul la dék kí sér le ti
együtt ége té sé nek foly ta tá sá ra be -
nyúj tott en ge dé lye zé si ké rel mü ket,
ez ál tal a jö võ ben ilyen irá nyú te vé -
keny ség re az Erõ mû ben nem ke rül
sor. Már ci us 13-án a tes tü let rend kí -
vü li ülést tar tott, mely rõl a fen ti ek ben
tá jé koz ta tást ad tam. Már ci us 14-én
Nem ze ti Ün ne pünk rõl tör tént meg em -
lé ke zés ko szo rú zás sal, fák lyás fel vo -
nu lás sal és is ko lánk 6. osz tá lyos ta -
nu ló nak ün ne pi mû so rá val. Már ci us
18-án Orosz lány ban a Mun ka ügyi Ki -
ren delt sé gen meg be szé lés folyt a
köz sé günk re vo nat ko zó köz fog lal koz -
ta tá si terv el ké szí té se tár gyá ban. 
Az Öv eges Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la
tor na ter mé nek te tõ és pa do zat fel újí -
tá sá hoz a pá lyá zat ké szí té se fo lya -
mat ban van. 
A kép vi se lõ-tes tü let az 1. na pi rend ben
fog lal ta kat el fo gad ta.
2. 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 el fo ga dá sá ra
Elõ ter jesz tõ: De ák né dr. Schiffner
Már ta jegy zõ
Az ön kor mány zat az Sztv. 92.§.(1) be -
kez dés ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a fenn tar tá sá ban mû kö dõ in téz -
mé nyek ben fi ze ten dõ té rí té si dí jak ról
ren de le tet al kot. Az Sztv. 115.§.(1) be -
kez dé se ér tel mé ben a sze mé lyes
gon dos ko dás kö ré ben tar to zó szo ci á -
lis el lá tá sok té rí té si dí ja a szol gál ta tá -
si ön költ ség és a tárgy évi nor ma tív ál -
la mi tá mo ga tá sok kü lön bö ze te.
A Vért Zrt, mint szol gál ta tó 2009. áp ri -
lis 1-tõl a KSH ál tal ki adott inf lá ci ós fo -
gyasz tá si ár in dex nek meg fe le lõ en
6,4%-os eme lést ja va solt az in téz mé -
nyi té rí té si dí jak vo nat ko zá sá ban a
szol gál ta tá si köz ét kez te té si szer zõ -
dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ en.
Dif fe ren ci ált té rí té si dí jak a kö vet ke -
zõk:
- Aki nek a csa lád já ban az Sztv. 119/C.
§- a alap ján az 1 fõ esõ jö ve de lem a
nyug díj mi ni mum 50%-át nem éri el:
In téz mé nyi té rí té si díj:
269/Ft/nap/adag

2 2009. áprilisSZÁKSZENDI

(Folytatás a következõ oldalon)

(Folytatás az elõzõ oldalról)



Aki nek a csa lád já ban az Sztv.
119/C.§- a alap ján az 1 fõ re esõ jö ve -
de lem a nyug díj mi ni mum 150 % - 300
% -a kö zött van:
In téz mé nyi té rí té si díj: 310
Ft/nap/adag
- Aki nek a csa lád já ban az Sztv.
119/C.§- a alap ján az 1 fõ re esõ jö ve -
de lem a nyug díj mi ni mum 300%-át
meg ha lad ja:
In téz mé nyi Té rí té si díj:
350Ft/nap/adag.
To váb bá ha tá lyon kí vül he lye zés re
ke rült 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 16.§.(3) be kez dé se, mi vel a szo -
ci á lis tör vény alap ján meg ál la pí tott té -
rí té si díj ked ve zõbb az igény be ve võk
ré szé re a ko ráb bi évek hez vi szo nyít -
va.
A Kép vi se lõ- tes tü let fen ti ek sze rint el -
fo gad ta a 2009. évi té rí té si dí jak mér -
té két.
3. Ja vas lat a2009. évi köz be szer zé -
si terv el fo ga dá sá ra.
Elõ ter jesz tõ:
De ák né dr. Schiffner Már ta jegy zõ
A köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi
CXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban:
Kbtv.) 5.§.(1) be kez dé se az aján-
latkérõk,így az ön kor mány zat ré szé re
is kö te le zõ vé te szi a köz be szer zé si
terv el ké szí té sét. A köz be szer zé si
terv ben az aján lat ké rõ ne vé nek és a
ter ve zés sel érin tett idõ szak meg je lö -
lé se mel lett meg kell ad ni a köz be -
szer zés tár gyát és men  nyi sé gét, az
el já rás tí pu sát, idõ be li üte me zé sét. Az
ön kor mány zat 2009. évi köz be szer zé -
se ter ve tar tal maz za a Tor na te rem te -
tõ szer ke zet ének fel újí tá sát, a Mag tár
te tõ szer ke zet ének fel újí tá sát, va la -
mint a Sport pá lya ki ala kí tá sát. A köz -
be szer zé si ter vet az év so rán szük ség
sze rint ak tu a li zál ni kell. A köz be szer -
zé si tör vény 2009. áp ri lis 1.-tõl mó do -
sul, ez szük sé ges sé te szi a terv mó -
do sí tá sát.
A kép vi se lõ-tes tü let az ön kor mány zat
2009. évi köz be szer zé si ter vét el fo -
gad ta.
4. Ja vas lat a 2009. évi köz fog lal koz -
ta tá si terv el fo ga dá sá ra.
Elõ ter jesz tõ:
Lász ló Kál mán pol gár mes ter
A szo ci á lis tör vény ér tel mé ben a köz -
cé lú mun ka meg szer ve zé se a te le pü -
lé si ön kor mány zat fel ada ta. Az ak tív
ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult sze mél  lyel

köz cé lú mun ka ke re té ben leg alább 90
mun ka nap ra és leg alább na pi 6 órai
mun ka vég zés re kell ha tá ro zott ide jû
mun ka vi szonyt lé te sí te ni. A köz fog lal -
koz ta tás ban részt ve võk a mun ka vég -
zés idõ tar ta ma alatt mun ka bért kap -
nak, mely nek ös  sze ge –teljes fog lal -
koz ta tás ese tén- nem le het ke ve sebb
a mi ni mál bér nél, va gyis 2009. ja nu ár
1-tõl 71.500 Ft-nál. Leg alább kö zép fo -
kú is ko lai vég zett ség és/vagy szak -
kép zett sé get, igény lõ mun ka kört el lá -
tot tak ga ran tált bér mi ni mu ma 2009.
ja nu ár 1-tõl brut tó: 87.000 Ft, 2009.
jú li us 1-tõl-2009. de cem ber 31-ig brut -
tó: 87.500 Ft.
A te le pü lé si ön kor mány zat ok nak
egy éves idõ tar tam ra – 2009. áp ri lis
15.-ig- köz fog lal koz ta tá si ter vet kell
ké szí te ni. A terv nek tar tal maz nia
kell a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga -
tás ra jo go sult sze mé lyek kép zett -
ség sze rin ti vár ha tó ös  sze té tel ét, az
el lá tan dó fel ada to kat, an nak vár ha -
tó üte me zé sét, az el lá tás hoz szük -
sé ges lét szá mot, va la mint a köz fog -
lal koz ta tás fi nan szí ro zá sá ra ren del -
ke zés re ál ló for rá so kat. A köz fog lal -
koz ta tá si ter vet a Kö zép-du nán tú li
Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
Orosz lá nyi Ki ren delt sé ge vé le mé -
nyez te.
A kép vi se lõ-tes tü let jó vá hagy ta az
Ön kor mány zat 2009. évi köz fog lal -
koz ta tá si ter vét.
5. Tá jé koz ta tó a Köz út ke ze lõ Kht.
2009. évi te vé keny sé gé rõl.
Elõ ter jesz tõ:
Kis te le ki Jó zsef ve ze tõ
A pol gár mes ter tá jé koz tat ta a Tes tü le -
tet, hogy Kis te le ki Jó zsef a Kht. ve ze -
tõ je nem je lez te, hogy nem vesz részt
az ülé sen, en nek el le né re nem je lent
meg. Vé le mé nye sze rint ezt il lett vol -
na kö zöl ni a kép vi se lõ-tes tü let tel,
hogy egyéb el fog lalt sá ga mi att nem
tud részt ven ni a ta nács ko zá son.
Egye bek:
- Ha tó sá gi hús bolt meg szün te té se.
Elõ ter jesz tõ:
De ák né dr. Schiffner Már ta jegy zõ
Szákszend Köz ség Pol gár mes te ri Hi -
va ta la és a”Béke” Tsz. kö zött 1994.
au gusz tus 24-én meg ál la po dás szü le -
tett a kény szer vá gott ál la tok ha tó sá gi
el szá mo lá sa tár gyá ban. Írás ban meg -
ke res tük a Tsz jog utód ját a
Szákszendi Me zõ gaz da sá gi ter me lõ
és Szol gál ta tó Zrt-t, hogy nyi lat koz zon
ar ra vo nat ko zó an, hogy hoz zá já rul-e
a ha tó sá gi hús bolt meg szün te té sé -

hez. Zrt eh hez írás ban hoz zá já rult.
En nek kö vet kez té ben a Hi va tal és a
Tsz. jog utód ja kö zött a szer zõ dés fel -
bon tás ra ke rül. A hús bolt ban pénz tár -
gép is mû kö dött.
A kép vi se lõ-tes tü let el fo gad ta a szer -
zõ dés fel bon tá sát, mi vel az okafogy-
ottá vált, va la mint dön tött ar ról is,
hogy a pénz tár gé pet le se lej te zi.
- Pá lyá zat be nyúj tá sa a Tor na te rem
te tõ szer ke zet ének fel újí tá sá ra és
pa do zat cse ré jé re.
Elõ ter jesz tõ:
Lász ló Kál mán pol gár mes ter
Az ön kor mány zat a Tor na te rem te tõ -
szer ke zet ének fel újí tá sá ra és pa do -
zat cse ré jé re kí ván ja be ad ni a pá lyá -
za tot, me lyet az In téz mény fenn tar tó
Tár su lás szék hely te le pü lé se nyújt be
és az ön kor mány zat a be ru há zás hoz
30 %-os ön részt biz to sít. A fel újí tás
be ke rü lé si ér té ke: 16.021.625 Ft. Az
igé nyelt tá mo ga tás: 11.215.138 Ft,
ön rész: 4.806.487 Ft.
A kép vi se lõ-tes tü let el fo gad ta, hogy a
Tor na te rem te tõ szer ke zet ének fel újí -
tá sá ra és pa do zat cse ré jé re a fen ti
ös  sze gek kel a pá lyá zat ke rül jön be -
nyúj tás ra.
- Be szá mo ló 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. évi
költ ség ve tés ének vég re haj tá sá -
ról.
Elõ ter jesz tõ:
Lász ló Kál mán pol gár mes ter
Ös  szes sé gé ben a tel je sí tett ki adá sok
58,5 %- át, a sze mé lyi jut ta tá sok
17,9% -át, a mun ka adót ter he lõ já ru -
lék 21,9 %-át, a do lo gi ki adá sok,
1,7%-át a fel hal mo zá si ki adá sok te -
szik ki. 
A kép vi se lõ-tes tü let el fo ga dás ra ja va -
sol ta a Tár su lá si Ta nács nak 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. évi
költ ség ve tés ének vég re haj tá sá ról
szó ló be szá mo lót
-237.705 e Ft be vé te li
-235.544 e Ft ki adá si fõ ös  szeg gel.
Az Egye bek na pi rend ke re té ben la -
kás kor sze rû sí té si ké rel mek el bí rá lá -
sá ra ke rült sor.
Ezt kö ve tõ en a Tes tü let zárt ülé sen
foly tat ta a mun ká ját, ahol be szá mo -
ló hang zott el az át ru há zott ha tár -
kör ben ho zott pol gár mes te ri dön té -
sek rõl.
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(Folytatás a következõ oldalon)

(Folytatás az elõzõ oldalról)
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A Kép vi se lõ-tes tü let 2009. már ci us
25-én 17 óra kor köz meg hall ga tást
tar tott. A köz meg hall ga tás na pi ren di
pont jai a kö vet ke zõk vol tak:
1. Tá jé koz ta tó az ön kor mány zat
2008. évi költ ség ve tés ének vég re -
haj tá sá ról, az adó be vé te lek ala ku lá -
sá ról, az ön kor mány za ti va gyon
hely ze té rõl.
Elõ ter jesz tõ:
Lász ló Kál mán pol gár mes ter
A pol gár mes ter a meg je lent ál lam pol -
gár ok nak rö vi den tá jé koz ta tást nyúj tott
2008. évi be vé te lek ala ku lá sá ról. Be -
vé te lek ös  sze ge: 139.732 e Ft.
Az ál la mi fi nan szí ro zás 67.971 e Ft-ot
tett ki. Az ön kor mány za ti va gyon tárgy,
szol gá la ti la kás (Szá ki u. 124.), va la -
mint épí té si te lek ér té ke sí té sé bõl szár -
ma zó be vé tel 7.393 e Ft, me lyet a
meg lé võ va gyon tár gyak ál lag meg óvá -
sá ra, va la mint az újak meg va ló sí tá sá -
ra for dí tot ta. Költ ség ve té sünk meg al -
ko tá sa kor szám ba vet tük sa ját be vé te -
li le he tõ sé ge in ket is.
Az ipar ûzé si adó, mint he lyi adó mér té ke
2008. év ben 5.822 e Ft volt. A gép jár mû -
adó ból be folyt ös  szeg: 6.959 e Ft. Ter -
mõ föld bér be adá sá ból 444 e Ft. Egyéb
sa já tos be vé te lek kö zött sze re pel a lak -
bér, mely nek ös  sze ge 939 e Ft.
Be vé te li for rás ként tart ja nyil ván az ön -
kor mány zat a csa tor na be ru há zás la kos -
sá gi hi tel tör lesz té sét is.  A la kos sá gi be -
fi ze tés 2008. év ben: 7.899 e Ft volt. 
Át té te le sen érin ti a be vé te le ink ala ku -
lá sát a 2006. au gusz tus 1-én lét re ho -
zott Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó
Tár su lás. En nek kö vet kez té ben több -
let for rás hoz ju tot tunk, me lyet az ok ta -
tá si-ne ve lé si in téz mé nyek esz köz ál lo -
má nyá nak bõ ví té sé re, cse ré jé re, kor -
sze rû sí té sé re for dít hat tunk.
Az ön kor mány zat ki adá sai a kö te le zõ -
en és ön ként vál lalt fel ada ta i hoz, va la -
mint a fej lesz té sek hez kap cso lód nak. 
Mû kö dé si ki adá sok kö zül a sze mé lyi
ki adá sok és a mun ka adót ter he lõ já ru -
lé kok 40 %-ot, míg a do lo gi ki adá sok
23 %-ot ölel nek fel. A szo ci á lis cé lú ki -
fi ze tés: 2.972 e Ft volt. 
Be ru há zá sok, fel újí tá sok a pá lyá za ti
le he tõ sé gek el ma ra dá sa el le né re a
költ ség ve tés bõl 11.363 e Ft-ot tett ki.
2008. év ben meg va ló sult be ru há zá -
sok, fel újí tá sok:
pá lyá zat út ján:
- is ko la kül sõ nyí lás zá ró cse ré je
- ut ca név táb lák, va la mint kö szön tõ -
táb lák el he lye zé se (kis tér sé gi pá lyá za -
ton ke resz tül)
ön erõ bõl:

- az is ko la bel sõ vi lá gí tá sá nak kor sze -
rû sí té se, vi zes blokk fel újí tá sa,
- az óvo da vi zes blokk já nak fel újí tá sa,
gép be szer zé se ink:
- 2 db elekt ro mos ke rék pár
- ik ta tó prog ram
- föld te rü let vá sár lás 
Cím zett és cél tá mo ga tás ból, EU for -
rás ból meg va ló su ló fej lesz tés nem
volt.
Be tét ál lo má nyunk: 58.500 e Ft.
Hi tel fel vé tel re nem ke rült sor, a
viziközmû át vett hi te lé nek tör lesz té sé -
re 2008. év ben két szer ke rült sor.
Ön kor mány za ti va gyon ala ku lá sa:
2008. év ben 12.242 e Ft-tal nö ve ke -
dett.
Lik vi di tá si gond ja ink nem vol tak.
Egyéb ön kor mány za ti fel ada tok:
Az ön kor mány zat fo ko zott fi gyel met
for dít a köz te rü le te ink rend be tar tá sá -
ra. Fo lya ma to san ös  sze gyûj tés re ke rül
a bel-és kül te rü le ti utak mel lett el do bált
sze mét.
A be szá mo ló kap csán kér dés ként me -
rült fel - az ipar ûzé si adó csök ke nõ
ten den ci á já ra va ló te kin tet tel -, hogy a
be haj tá sá ra az ön kor mány zat min dent
meg tesz-e? To váb bá a jár dán va ló
par ko lás prob lé má ja és a sze me te lés
kér dé se ve tõ dött fel.
2. Tá jé koz ta tó a 2009. évi költ ség ve -
tés fõbb cél ki tû zé se i rõl.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán
A pol gár mes ter is mer tet te az ön kor -
mány zat 2009. évi költ ség ve tés ének
fõbb cél ki tû zé se it.
To vább ra is leg fõbb fel ada ta
lesz az ön kor mány zat nak az
in téz mé nyek mû köd te té se.
2009. évi vár ha tó be ru há zá -
sok, fel újí tá sok pá lyá za tok ré -
vén:
- mag tár bal eset ve szé lyes sé -
gé nek meg szün te té se,
- tor na te rem te tõ szer ke zet -
ének fel újí tá sa és pa do zat
cse ré je (pá lyá zat be nyúj tá sa
fo lya mat ban van.)
- kri ti kus he lye ken a fel szí ni
csa pa dék víz el ve ze té sé nek
meg ol dá sa
- fû tés kor sze rû sí tés a ne ve lé -
si- ok ta tá si in téz mé nyek ben,
- köz té ri ját szó tár (pá lyá zat
be nyúj tás ra ke rült)
- busz öb löz tek ki ala kí tá sa.
A pá lyá za tok sa ját erõ bõl:
- Öv eges Jó zsef Ál ta lá nos Is -
ko la kül sõ ta ta ro zá sa
- köz te rü le tek par ko sí tá sa.
Ezt kö ve tõ en ke rült sor a kér -
dé sek fel te vé sé re.

Prob lé ma ként me rült fel az ár kok tisz -
tí tá sá nak kér dé se, va la mint a sze mét -
gyûj tõ fel gyúj tá sa,
to váb bá az utak ál la po tá nak a kér dé -
se. 
A fel ve tett kér dé sek tár gya lá sá ra a
kép vi se lõ-tes tü let ké sõb bi tes tü le ti ülé -
sén ke rül sor.

A kép vi se lõ-tes tü let a Köz ség há zán
2009. már ci us 30-án együt tes ülést
tar tott a Bokod Köz ség Ön kor mány -
za tá val. Ülé sen az aláb bi na pi rend
sze re pelt.

Kecskéd-Község Ön kor mány za tá -
nak csat la ko zá sá nak idõ pont ja 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 hoz, va la mint az ÁMK szék hely -
vál to zá sá nak idõ pont ja.
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 két kér dés ben kell az együt -
tes ülé sen dön te nie mind két tes tü let -
nek. Kecs kéd Köz ség Ön kor mány zat
csat la ko zá si szán dé kát ki fe jez te, de
an nak kez de ti idõ pont ját csak a már ci -
us 25-i ülé sén ha tá roz ta meg.
A kép vi se lõ-tes tü le tek el fo gad ták a
csat la ko zás, va la mint a szék hely vál to -
zá sá nak idõ pont ja ként 2009. au gusz -
tus 1.-ét.

De ák né dr. Schiffner Már ta
jegy zõ

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Fel hí vás!

Már ci us 28-29, szom bat ról va sár nap ra vir ra -
dó éj jel is me ret len tettes(ek), fel gyúj tot ták a
szá ki ka to li kus ima ház elõt ti busz meg ál ló ban
lé võ sze mét gyûj tõ tar tályt. Aki az el kö ve tõk -
kel kap cso lat ban in for má ci ó val tud szol gál ni,
je lez ze a pol gár mes te ri hi va tal ban.

Lász ló Kál mán
pol gár mes ter
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Ma gya ror szá gon 1964 óta min den év -
ben áp ri lis 11-én, Jó zsef At ti la szü le -
tés nap ján ün nep lik a köl té szet nap ját.
A köl tõ idén len ne 104 éves. Egyéb -
ként ezen a na pon szü le tett az egyik
leg szebb ma gyar vers, a Ha lot ti be -
széd köl tõ je, Márai Sán dor is.
Eb bõl az al ka lom ból or szág szer te
meg em lé ke zé se ket, iro dal mi es te ket,
könyv be mu ta tó kat, fel ol va sá so kat,
köl tõ ta lál ko zó kat, de di ká lá so kat, köl -
té szet na pi Dal nok ver se nye ket, kon -
fe ren ci á kat, tar ta nak. Az éne kelt vers
mû fa ját kép vi se lõ mû vé szek is fel lép -
nek, kon cer tet ad nak.
Kér dez het nénk - Mi ért ép pen Jó zsef
At ti lá ra va ló em lé ke zés hez kö tõ dik a
köl té szet nap ja?
Az interneten ol vas gat va akad tam
Valachi An na (Ka pos vá ri Egye tem)
cik ké re, mely bõl né hány rész le tet idé -
zek: 
„Akár meg is for dít hat nánk a két dá tu -
mot: Jó zsef At ti la ak kor szü le tett meg
or szá go san el is mert köl tõ ként, ami kor
Ba la ton szár szón ki ál lí tot ták ró la a hi va -
ta los ha lot ti bi zo nyít ványt. A kor- és pá -
lya tár sak több sé ge csak a bul vár szen -
zá ci ó ként tá lalt ha lál hír után döb bent
rá, mi lyen ki vé te les élet mû vet al ko tott
ez a mind ad dig csak “jó köl tõ”-ként szá -
mon tar tott, za var ba ej tõ en sok fé le
han gon meg szó la ló - ezért gyak ran fél -
re ér tett -, posz tu musz föl fe de zett zse ni,
aki nek élet út ját kis gyer mek ko ra óta vá -
rat lan vesz te sé gek, lel ki tra u mák, kü lö -
nös for du la tok sze gé lyez ték -, s aki
egyé ni szen ve dé se i bõl egye te mes ér -
vé nyû köl té sze tet te rem tett.”
„Az “ucca és a föld fia” az egye te mi
kur zu sok és a szí vós ön fej lesz tés ha -
tá sá ra iga zi in tel lek tu á lis köl tõ lett: ki -
vé te les ver bá lis ké pes sé gét, kre a ti vi -
tá sát és ki fi no mult fo gal mi gon dol ko -
dá sát min den lé te zõ stí lus ban ér vé -
nye sí tet te, mi köz ben az õsi lí rai tra dí -
ci ó kat a mo dern tö rek vé sek kel szin te -
ti zál ta. Egy szer re volt “ma gyar, de eu -
ró pai”, aki az avant gárd irány za tok, a
“tisz ta köl té szet”, az an tik vers for mák,
nép dal ok, re gös éne kek, a Ka le va la,
sõt ma gyar nó ták rit mus-, rím- és dal -
lam kép le tét kö vet ve is hi te le sen fe jez -
te ki ma gát.”
„Sa ját vá lo ga tá sá ban meg je lent ver -
ses kö te te, a Med ve tánc (1934) már
pon to san tük rö zi az uni ver zum mér -
ték egy ség éhez iga zo dó, koz mi kus ér -
vé nyû köl té szet esz mé nye it.”

A mi nap egy elõ adást hall gat tam cd
le mez rõl, és az elõ adó így nyi lat ko -
zott: „Ta lán a ma gyar köl tõk kö zött az
Is ten dol ga i ban az egyik leg tisz táb ban
gon dol ko dó köl tõ, a kom mu nis ta Jó -
zsef At ti la. Fi gyel jük meg né hány gon -
do la tát:

JÓ ZSEF AT TI LA:
(Az Is ten itt állt a há tam mö gött...)

Az Is ten itt állt a há tam mö gött 
s én meg ke rül tem ér te a vi lá got 
…………………………………………
…………………………………………
Négy kéz láb mász tam. Ál ló Is te nem 
le né zett rám és nem emelt föl en gem. 
Ez a sza bad ság ad ta ér te nem, 
hogy lesz még erõ, lábraállni, 
ben nem. 
Ugy segitett, hogy nem segithetett. 
Le he tett láng, de nem le he tett ham va. 
Ahány igaz ság, an  nyi sze re tet. 
Ugy van ve lem, hogy itt ha gyott 
ma gam ra. 
Gyön ge a tes tem: óv ja fé le lem! 
De én a pá rom mo so lyog va vá rom, 
mert én ve lem a hû ség van je len 
az üres ûr ben tán tor gó vi lá gon. 

1937. okt.

IMÁD SÁG MEG FÁ RAD TAK NAK
Al kot ni va gyunk, nem di csér ni.
Gye re ke ink sem azért van nak,
Hogy tisz tel je nek ben nün ket
S mi, Atyánk, a te gye re ke id va gyunk.
Hi szünk az erõ jó szándokában.
Tud juk, hogy ked vel tek va gyunk elõt ted,
Akár az ég ben laksz, akár a tej ben,
A ne ve tés ben, só ban, vagy mi ben -
nünk.
Te is tu dod, hogy ha mi sí runk,
Ha ar cunk fé nyét pár könny csepp 
kó col ja,
Ak kor szivünkben zu ha ta gok van nak,
De erõ seb bek va gyunk gyön ge 
éle tünk nél,
Mert a fû szá lak so se csor bul nak ki,
Csak a kar dok, tor nyok és ölõ igék,
Most még is, meg fá rad ván
Dícséreteddel ke re sünk új erõt
S enmagunk elõtt is tér det haj tunk,
mond ván:
Sza ba díts meg a go nosz tól.

Aka rom.
1924

„A vers, a lé lek az el me és a sza vak
vi rá ga.” –mondják. Va ló ban. Vé gig ve -
lünk van, egész éle tünk ben. Már a

cse cse mõ nek is dú dol ga tunk. Dal lal,
mon dó ká val, vers sel al tat juk, nyug tat -
gat juk. Szám ta lan gyer me kek hez
szó ló ver set ír tak ne ves köl tõk. Az
élet nek ta lán nem is lé te zik olyan te -
rü le te, le gyen az, mun ka, po li ti ka, nö -
vény, tárgy, em ber, ér zés, ami rõl a
köl tõk ne fa rag tak vol na re mek be sza -
bott rí met. Ott van a vers ak kor is, mi -
kor el tá vo zunk er rõl a föld rõl.

Hogy me lyik lesz az em ber ked venc
ver se? Sok szor nem an nak mû vé szi
ér té kén mú lik, ha nem azon, ahogy azt
meg is mer tük, hogy mi lyen ér zel met,
vál tott ki be lõ lünk.
Így lett szá mom ra is má ig leg ked ve -
sebb köny vem, Mó ra Fe renc Sé tál ni
megy Pan ka cí mû ver ses kö te te.
Va la hány szor ke zem be ve szem, hogy
az uno ká kat, és hú gom gyer me ke it
ör ven dez tes sem meg a ver se lés él -
mé nyé vel, min dig eszem be jut nak
azok a bol dog per cek, mi kor gyer mek -
ként, el al vás elõtt édes apám hoz búj -
va hall gat tam, ahogy nagy sze re tet tel
ol vas ta ne kem. Per sze ahány szor
csak akar tam, míg vé gül mind ket ten
kí vül rõl tud tuk a Bú csú zik a ri gó tól
kezd ve, A di der gõ ki rá lyig mind et.
Eb ben a kö tet ben van egy vers, mely -
nek a cí me Al ta tó. Mai na pig el csuk lik
a han gom, és könny be lá bad a sze -
mem, mi kor eszem be jut, mert oly
meg ha tó an fe je zi ki a sze re te tet. A
sze re tet re pe dig min den ki nek, min -
den idõ ben nagy szük sé ge van. Nél -
kü le nem em ber az em ber.

MÓ RA FE RENC: 
AL TA TÓ 

Csicsija, bubuja, én csil la gom,
Böl csõ det dú dol va rin gat ga tom,
Két sze med álom ba csó kol ga tom,
Csicsija, bubuja, én csil la gom!

Haj nal az éle ted, dél az enyém,
Utam ról ti éd re öm lik a fény
S mi kor ra a ha jad aranyodik,
Az enyém szür ké be csa va ro dik.

S ha na pom sül  lyed az ég peremin,
Te fo god majd le az én sze me im,
S én al szom majd el a te da lo don,
Csicsija, bubuja, én csil la gom!

(1903)

Dékány Sándorné

Áp ri lis 11. a köl té szet nap ja 
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A%Föld%Nap%ja
1990 óta Ma -
gya  ro r  szá  -
gon is meg -
ün ne pel jük a
Föld Nap ját,
min den év
áp ri lis 22-én.
A Föld Nap -
já nak alap -
gon do la ta az
Egye sült Ál -
la mok ban élõ
e g y e  t e  m i

hall ga tó, Denis Hayes öt le te volt. Az el sõ ün -
nep re 1970. áp ri lis 22-én ke rült sor, ame lyen
mint egy 25 mil lió ame ri kai vett részt, hogy fel -
hív ja a fi gyel met boly gónk rom ló kör nye ze ti ál -
la po tá ra, il let ve til ta koz zon a vi ze ket szen  nye -
zõ hul la dék le ra kók, a le ve gõt egy re sú lyo sab -
ban szen  nye zõ köz úti köz le ke dés, a fa jok ki ir -
tá sa, a ter mé sze tes élõ he lyek el tû né se el len.
Denis Hayes és tár sai mint egy húsz év vel ké -
sõbb Ka li for ni á ban lét re hoz ták a Föld Nap ja
Nem zet kö zi Hír köz pon tot, és ha von ta küld tek
hír le ve let a vi lág min den or szá gá ba, hogy a vá -
ro si tö meg fel vo nu lá sok tól kezd ve sza bad egye -
te mi elõ adá so kig, fa ül te tés tõl a hul la dé kok új -
ra hasz no sí tá sá nak meg szer ve zé sé ig, a nem -
zet kö zi hír köz lé si rend sze rek be vo ná sá tól fa lu -
si ma já li so kig sok fé le ak ci ó val ün ne pel jék áp ri -
lis 22-én a Föld Nap ját.
Ki mond ta, hogy nem tu dod meg vál toz tat ni
a világot?- hang zik a Föld Nap ja moz ga lom
egyik jel mon da ta. A fel hí vás ra ha zánk ban is
meg ala pí tot ták a Föld Nap ja Ala pít ványt, és
1990 óta itt hon is egy re töb ben ér zik úgy, hogy
leg alább ezen a na pon ten ni ük kell va la mit kör -
nye ze tük ér de ké ben: fát ül tet nek, rajz pá lyá za -
to kon vesz nek részt, kör nye ze ti ve tél ke dõt, pa -
tak- és fa lu ta ka rí tást szer vez nek.

Rajz%pá%lyá%zat
A Ma gyar Köz út Kht. gyer mek rajz pá lyá za tot
hir det a Föld nap já hoz kap cso ló dó an. 
A pá lyá zat há rom ka te gó ri á ban ke rül meg hir -
de tés re (0-5 éves, 6-10 éves, 11-16 éves kor -
osz tály). A pá lyá za to kat áp ri lis 29-ig vár juk Tár -
sa sá gunk köz pon ti cí mé re (Ma gyar Köz út Kht.
Kom mu ni ká ci ós igaz ga tó ság 1024 Bu da pest,
Fé nyes Elek ut ca 7-13). Kér jük, a
weboldalunkról (www.kozut.hu) is le tölt he tõ
adat la pot tölt sék ki és csa tol ják a pá lyá zat hoz.
Sza vaz ni a be ér ke zett raj zok ra weboldalunkon
le het áp ri lis 30.-tól má jus 8-ig. A há rom kor cso -
port el sõ he lye zett je ér té kes könyv utal ványt
kap.

Ma gyar Köz út Kht.

Rég óta nem ad tunk hírt ma gunk -
ról, no de nem azért, mert nem
tör té nik sem mi, íme: A szín ház -
ban A kis hagy ma fiú tör té ne tét is -
mer het tük meg. A gye re kek nek
na gyon tet szett. A tél bú csúz ta tó
far san gi kar ne vá lunk ra so kan
vidámkodtak ve lünk. A gye re kek
szebb nél szebb jel me zek ben
pom páz tak. A zök ke nõ men tes
nap le bo nyo lí tá sá ban kö szö net -
tel tar to zunk a se gí tõ szü lõk nek.
Na gyon ké szül tünk a”honvédek,
hu szá rok” ün ne pé re. Az óvo dai
ün ne pély után, nem tö rõd ve a
zord idõ já rás sal, el vit tük az em -
lék mû vek hez a kis ko kár da vi rá -
ga in kat, zász ló in kat. El lá to ga tott
hoz zánk Kis te le ki Zol tán szín mû -
vész, aki a gye re ke ket is be von -
va ad ta elõ Mi ci mac kó me sé jét. A
gye re kek nek na gyon tet szett, jól
érez ték ma gu kat.
„Ké pes nek len ni ar ra, hogy örö -
met ta lál junk má sok örö mé ben,
ez a bol dog ság tit ka.” (Georges
Bernanos)

Az óvo dai ját szó ud var, (ahol nap,
mint nap 60 gyer mek ját szik) tün -
dér kert té va rázs lá sá ban, egy hé -
ten ke resz tül se géd kez tek a szü -
lõk, akik meg ér dem lik, hogy név
sze rint is fel so rol jam õket. A ne -
vek is me rõ sek lesz nek, jó len ne,
ha a kör bõ vül ne.
Bodó Csa ba és fe le sé ge, Hanzli
Ti bor és fe le sé ge, Müller Csa ba
és fe le sé ge, Sza bó Pé ter és fe le -
sé ge, Sulyán Krisz ti án és fe le sé -
ge, Sirokmán Krisz ti án és fe le sé -
ge, Takácsné Ani ta, Valkóné Éva,
Gálné Ani kó, Kosárszkiné Csil la,
Paveszka Jó zsef és fe le sé ge, Ta -
kács Ti mi, Timárné Krisz ti,
Vinkóczi Zol tán, Cseh Gyu la,
Hanzli Ist ván
Na gyon jó má sok örö mé nek örül -
ni mi, akik itt vol tunk ezt ta pasz -
tal tuk. Kö szön jük. Biz tos va gyok
ben ne, hogy a hús vé ti nyu szi is
öröm mel jön eb be a szép kör nye -
zet be.

Ko vács Lajosné 
tag óvo da-ve ze tõ

OVI KRÓ NI KA

Ba goly dok tor 
ta no dá ja

Idén 27 ne gye di kes kis gye rek
köl töz he tett ki egy hét re a
környebányai Er dei Is ko lá ba. 5
na pon ke resz tül él vez tük a friss
le ve gõt, ju tot tunk el va la men  nyi
úti cé lunk hoz, lát hat tuk a ter mé -
sze tes kör nye ze tük ben élõ ál la -
to kat, nö vé nye ket, vé gez het tünk
mé ré se ket, tá jé ko zód hat tunk a
te rep tár gyak se gít sé gé vel. Cé -
lunk a kör nye zet tu da tos ma ga -
tar tás ki ala kí tá sa, kör nye zet- és
ter mé szet vé del mi is me re tek el -
mé lyí té se, az osz tály kö zös ség
épí té se, a kör nye ze tet óvó és vé -
dõ ma ga tar tás ki ala kí tá sa volt. A
tar tal mas, sok szí nû is me ret szer -
zés al kal mat adott ar ra, hogy
gye re kek új is me re tek hez jus sa -
nak, a kö zös prog ra mok, pe dig
olyan fel töl tõ dés sel jár tak, ame -
lyek egy ide ig bi zo nyá ra meg ha -
tá roz zák ke dély ál la po tu kat és ér -
dek lõ dé sük re is jó ha tás sal lesz
az el kö vet ke zõk ben. Ol dot tab bá

vál nak egy más iránt, job ban fog -
ják be csül ni egy mást. 
A gye re ke él mény be szá mo lói
ma gu kért be szél nek:

Nyá ri Vik tor:
„Na gyon jó volt ez a hét. A vá rak,
a lo vak, a tú rák, a já té kok. Job -
ban meg is mer tük egy mást. Még
bu liz tunk is. Volt disco.”

Hor váth Gál Tün de:
„Ne kem az egész hét tet szett.
So ha nem fo gom el fe lej te ni.”

Zsohár And rás:
„Ez a hét szu per volt!”

Timár Dá ni el:
„Ez a hét volt a leg jobb he tem.”

Müller Kris tóf:
„Jól ér ze tem ma gam. Sze ret tem
a csa pa to mat, mert min dig ösz  -
sze tar tott.”

Glázer Zsó fia: 
„Na gyon fan tasz ti kus hét volt.
Kár, hogy nem ma rad tunk még
egy na pot, az es ti bu li na gyon jó
volt.”

Is ko lánk éle té bõl

(Folytatás a következõ oldalon)
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Teberi Bi an ka: 
„Én még egy he tet ma rad tam vol na
még. Jó kat ját szot tunk az ud va ron”

Nyá ri Krisz ti án:
„Jól ér ze tem ma gam, mert so kat ki -
rán dul tunk.”

Ká nya Bet ti na: 
„Ezt az él ményt nem le het el fe lej te ni!”

Schaffhauzer Szeverin: 
„Ne kem a tá bo ri prog ra mok kö zül leg -
job ban a csü tör tök es te tet szett. Ezért
ez, mert es te 8-tól ké sõ es tig bu liz -
tunk. Tán col tunk, et tünk, it tunk, be -
szél get tünk. Ez után kez dõ dött a di vat -
be mu ta tó. Úgy kezd tük, hogy szólt a
ze ne és kör be ment a zsák, ami be ru -
hák vol tak. Min den ki re ju tott va la mi.
Az est sztár ja Jó zsi kánk volt, na gyon
vic ces has tán cot adott elõ.”

Bi ha ri La u ra: 
„El in dul tunk hét fõn az Er dei tá bor ba,
kis idõ múl va oda is ér tünk, na gyon
szép hely re ér kez tünk. Ki pa kol tunk,
meg ebé del tünk, és kör be jár tuk a fa -
lut. 
Es te va cso ra után csa pa to kat ala kí -
tot tunk és el ké szí tet tük a fel ada to kat.
Es te a lá nyok alig tud tak el alud ni.
Más nap nagy tú ra várt ránk. Úti cé -
lunk a
Vitány vár
volt. So kat
g y a  l o  g o l  -
tunk, ki re
oda ér tünk.
A vár egy
m e  r e  d e k
ma gas dom -
bon állt. „Le -
he tet len volt
meg mász  -
ni”. Mi re

vissza ér tünk, el is fá rad tunk. Más nap
a ta vak hoz men tünk el, amik nem vol -
tak messze az Er dei is ko lá tól. Az utol -
só nap csü tör tö kön a várgesztesi vár -
hoz tú ráz tunk. A vár cso dá la tos volt.
Mi kor le ér tünk a vár ból a
Ki rály rét várt min ket, ahol
ját szot tunk. Ha za ér tünk,
es te mó kás já té ko kat ját -
szot tunk, et tünk egy ha -
tal mas tor tát, amin két
kék ma dár volt. 
Pén te ken reg gel mi kor fel -
kel tünk tor náz tunk, meg -
reg ge liz tünk, ös  sze cso -
ma gol tunk, majd el bú -
csúz tunk a ját szó tér tõl.
Kap tunk egy Ok le ve let,
me lyen Ba goly dok tor
büsz kél ke dett a fi ó ká i val,
ké szült is egy utol só kép
az Er dei is ko lá ban ró lunk,
mi re el ké szült a kép a szü -
lõk már ott is vol tak. Be pa -
kol tuk a tás ká kat, be ül -
tünk az au tók ba és szo -
mo rú an in te get ve hagy tuk
ott az Er dei Is ko lát.” 
Az Er dei is ko lánk va la -
men  nyi tá mo ga tó já nak
kö szö ne te met sze ret ném
ki fe jez ni, hi szen eb ben a
ne héz hely zet ben is se -
gít sé günk re vol tak egy

tar tal mas, a gye re kek szá má ra ma ra -
dan dó él ményt nyúj tó prog ram meg -
va ló sí tá sá ban.

Palotainé Papp Éva
osz tály fõ nök 

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Fa ül te tés 
Már ci us 15. 
tisz te le té re

Szákszend Csil lag ut cai ke resz te zõ dé -
sé ben 13+1 gömb ju har fát ül te tett el az
ön kor mány zat, az 1848/49-es sza bad -
ság harc ara di már tír ja i nak em lé ké re.
Aki nek a köz te rü let to váb bi par ko sí tá sá -
val kap cso lat ban ja vas la ta van, je lez ze a
Pol gár mes te ri Hi va tal ban.

Szákszend Köz ség Ön -
kor mány za ta 2009 év ben
to vább kí ván ja foly tat ni
köz sé günk köz te rü le te i -
nek vi rá go sí tá sát. Kér jük
a la kos sá got, aki csat -
la koz ni kí ván, je lez ze
szán dé kát a Köz ség há -
zán (vi rág be szer zés, vi -
rág fel aján lás). 

Ön kor mány zat
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Vi rág va sár nap (áp ri lis 5.)
Szent mi sén éne kelt pas sió
Szákszend (szendi temp lom): 8.30
óra kor 
Nagy csü tör tök, (áp ri lis 9.)
A nagy csü tör tö ki ün ne pi szent mi sé -
ben meg kö szön jük Is ten nek nagy
aján dé kát, az Ol tá ri szent sé get. Az
Utol só va cso ra em lé ké re be mu ta tott
szent mi sé ben tör té nik a láb mo sás
szer tar tá sa, em lé ke zé sül a jé zu si alá -
za tos em ber sze re tet re. A nagy csü tör -
tö ki szent mi se vé gén a pap az ol tárt
meg foszt ja dí sze i tõl.

Mi se rend:
Szákszend (szendi temp lom): 
16.30 óra kor
Nagy pén tek, (áp ri lis 10.) 
Ezen a na pon a ke resz tény vi lág Jé -
zus meg vál tó ha lá lá ra em lé ke zik, ek -
kor van az úgy ne ve zett „cson ka mi -
se”. Meg hall gat juk a Pas si ót, ki fe jez -
zük hó do la tun kat a Szent Ke reszt
elõtt, majd az egye te mes kö nyör gé -
sek ben fo hász ko dunk Is te nünk höz.
Bár konszekrálás ezen a li tur gi án
nincs, de a szer tar tás ke re tén be lül
szent ál do zás hoz já rul ha tunk. Nagy -
pén tek szi go rú böj ti nap.
Ke reszt út:
Szákszend (szendi temp lom): 
15. 30 óra kor
Szer tar tás rend je:
Szákszend (szendi temp lom): 
16. 00 óra kor

Nagy szom bat (áp ri lis 11.) 
„Alá szállt a pok lok ra” – imád koz zuk a
Hit val lás ban, s ezt ün ne pel jük Nagy -
szom ba ton. Ezen a dél elõt tön nyit va a
temp lom, és le he tõ sé günk van a
Szent Sír lá to ga tá sá ra. Em lé kez zünk
az ér tünk a ha lált is meg íz le lõ Meg -
vál tó ra, s imád koz zunk meg holt ja in -
kért.
Nagy szom ba ton az Egy ház Urunk sír -
já nál idõ zik, az Õ szen ve dé sé rõl és
ha lá lá ról el mél ke dik. Az ol tár meg -
foszt va áll. Szent ál do zás ezen a na -
pon, csak mint szent Út ra va ló szol gál -
tat ha tó ki.
Szent Sír lá to ga tá sa a temp lom ban
10-12 óra kö zött
A fel tá ma dá si szent mi se rend je (hús -
vét va sár na pi elõ es ti szent mi se)
Szákszend (szendi temp lom): 18.00
óra kor
Urunk fel tá ma dá sá nak ün ne pe
(áp ri lis 12.)
Hús vét vi gí lia
A fel tá ma dá si szer tar tás a tûz szen te -
lés sel kez dõ dik, majd a lucernárium, a
fény ün nep ség kö vet ke zik: a Hús vé ti
gyer tya fé nyé nél az egy ház õsi öröm -
éne ke hang zik el, majd az Ó- és Új -
szö vet sé gi ol vas má nyok meg hall ga -
tá sa után új ra a „Di csõ ség”-et éne kel -
jük or go na kí sé ret tel. A víz szen te lés
és a ke reszt sé gi fo ga dás meg újí tá sa
után az Eu ka risz tia ün nep lé sé vel foly -
ta tó dik az ün ne pi li tur gia. A hí võ ke -
resz tény a fel tá madt krisz tust di csõ í ti

és hir de ti imá já val, éne ké vel tesz ta -
nú sá got Ró la a kör me net ben.
A hús vé ti vi gí lia szer tar tá sa a hús vé ti
Szent Há rom Nap csú csa. Azt hir de ti
ne künk, hogy gyõ zött a vi lá gos ság a
sö tét ség fe lett, az élet a ha lál fe lett.
Minden nek mi is ré sze sei le he tünk a
ke reszt ség ál tal, hal junk meg ezért a
bûn nek, hogy Krisz tus sal fel tá mad -
has sunk az új élet re.
Hús vét va sár nap (áp ri lis 12.)
Ün ne pi szent mi se
Szákszend (szendi temp lom): 8.30
óra kor
Étel szen te lés és a fel tá madt Krisz tust
ün nep lõ li tur gia. Ez az egy ház leg na -
gyobb ün ne pe. Hi tünk leg na gyobb
misz té ri u mát kö szön jük meg Is ten nek
Hús vét va sár nap ján.
Hús vét hét fõ (áp ri lis 13.)
Ün ne pi szent mi se
Szák: 8.00 óra kor
Szákszend (szendi temp lom): 9.00
óra kor

Író Sán dor plé bá nos

Egy há zi Hí rek:
Re%for%má%tus%

ün%ne%pi%
is%ten%tisz%te%le%tek:

Vi rág va sár nap áp ri lis 5. is ten tisz -
te let a szo kott idõ ben 9 óra kor.
Nagy pén te ken áp ri lis 10-én, 9 óra -
kor.
Hús vét va sár nap, áp ri lis 12-én, 9
óra kor Úr va cso rás is ten tisz te let.
Hús vét hét fõn áp ri lis 13-án, 9 óra -
kor. 

Sugárné Damó Már ta
re for má tus lel kész

EVAN GÉ LI KUS
ÜN NE PI 

AL KAL MAK

Nagy csü tör tök ön (áp ri lis 9.): 17 óra -
kor Szá kon és 18 óra kor Szenden tar -
tunk em lék-is ten tisz te le tet.

Nagy pén te ken (áp ri lis 10.): Szá kon
fél 10-kor, Szenden fél 11-kor tar tunk
is ten tisz te le tet.

Hús vét va sár nap ján (12.): Szá kon 9
óra kor, Szenden 11 óra kor tar tunk úr -
va cso rai is ten tisz te le tet.

Hús vét 2. nap ján (áp ri lis 13.): Szá -
kon fél 10-kor, Szenden fél 11-kor tar -
tunk is ten tisz te le tet.

A  s z e n d i  evan gé li kus temp lom ban
áp ri lis 18-án (szom bat) 18 óra kor lesz
a kon fir má ci ói vizs ga.

Áp ri lis 19-én (va sár nap) Szá kon 9
óra kor, Szenden 11 óra kor lesz kon fir -
má ci ói is ten tisz te let, mely re az em lé -
ke zõ ju bi lán so kat – 10-15-20-25-30-
35-40-45-50-55-60-65-70-75 éve kon -
fir mált test vé re ket sze re tet tel hív juk és
vár juk az úr va cso rai kö zös ség be.

Csonkáné Sza bó Mag da
evan gé li kus lel kész

Nagyheti szer tar tá sok rend je

GE RE CSE 50
Mi vel 2008-ban köz sé günk bõl töb -

ben vet tek részt a Ge re cse kü lön bö -

zõ szin tû tú rá in, ez úton je lez zük a

GE RE CSE 50 idén, 2009. áp ri lis

18-án, ke rül meg ren de zés re.

Jó tú rá zást kí vá nunk!
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A vá ros ne vé rõl szin te min den ki nek
Ma gyar or szág leg õsibb mo nos to ra
jut eszé be. A te le pü lés õsi ne ve
Gyõrszentmárton, a nyelv újí tó Ka zin -
czy nyo mán lett a domb Pan non hal -
ma, mely ne vet 1965 óta a kis vá ros is
vi se li. 

A ma gyar ság egye te mes tör té nel mé -
hez szo ro san hoz zá tar to zó vá ros ká -
hoz kö ze led ve már mes  szi rõl szem -
be tû nik a Szent-Már ton hegy, mely
ma ga san ki emel ke dik a táj ból. A he -
gyen lé võ vi lág örök sé gi ran got nyert
épü let együt tes mél tán vált a vá ros cí -
me ré vé, mely nek tör té nel me a ko los -
tor fel épí té sé vel vet te kez de tét 996-
ban. Gé za fe je de lem hí vá sá ra ek kor
jöt tek Ma gya ror szág ra, és te le ped -
tek le ezen a dom bon az el sõ ben -
cé sek. A temp lo mot és a ko los tort
800 év alatt több ször fel épí tet ték
és le rom bol ták, a vár vi ha ros tör té -
nel mé ben ost ro mok, tü zek, tö rök
csa pa tok, át- és új já épí té sek sû rûn
vál tot ták egy mást. II. Jó zsef a ben -
cés ren det is fel osz lat ta, de 1802-
ben is mét vis  sza tér tek az atyák a
hegy re. Mi vel az ok ta tást te kin tet te
a rend a fõ cél ki tû zés ének, ha tal -
mas klas  szi cis ta stí lu sú könyv tá rat
épí tett az 1820-as évek ben Engel
Fe renc sa ját ter vei sze rint, majd
ké sõbb Packh Já nos ve ze té sé vel
foly ta tó dott a mun ka, ek kor ké szül
el a to rony is. Az épít ke zés hez az
esz ter go mi ba zi li ká nál szer zett ta -
pasz ta la tát is fel hasz nál ta Packh
épí tész, sok ha son ló ság fe dez he tõ
fel a két épü let ben, fõ leg a to rony -
si sak osz lop so ros kupolázatában.

Ezidõtájt kap ta a
mo nos tor mai jel leg -
ze tes épü let for má -
ját, amely a mai na -
pig fo lya ma to san fej -
lõ dik, a kor szük ség -
le te i hez iga zod va
mo der ni zá ló dik, iga -
zod va ter mé sze te -
sen az épü let együt -
tes össz kép ének
meg tar tá sá hoz.

A hegy re me re dek
ka nyar gós út visz, a
fél úton ta lál ha tó né -
hány éve lét re ho -
zott mo dern lá to ga -
tó köz pont nál par -
kol ha tunk, itt kell
be je lent kez ni, hi -
szen a monostore-

gyüttes csak az órán ként in du ló ve ze -
tés sel lá to gat ha tó. Egy rö vid film meg -
te kin té se után in dul hat is a sé ta a lá -
to ga tók szá má ra ki épí tett ös vé nyen. 

A mo nos tor lá to ga tá sa so rán a Szé -
kes egy ház, a ko los tor ke ren gõ je és a
könyv tár lá to gat ha tó.
A je len leg lát ha tó pan non hal mi temp -
lom Uros apát ide jé ben, a XIII. szá -
zad ele jén épült késõromán-kor-
agótikus stí lus ban, fel szen te lé se va ló -
szí nû leg 1224-ben volt. Az el múlt
évek ré gé sze ti ku ta tá sa i ból ar ra kö -
vet kez tet he tünk, hogy az el sõ temp -
lom szé les sé ge va ló szí nû leg azo nos
volt a mai temp lo mé val, és ez a 11.

szá zad ban szo kat la nul nagy nak szá -
mí tott. A ba zi li ká ban lát ha tó leg idõ -
sebb fal rész (a dé li mel lék ha jó ki bon -
tott fa la) a 12. szá zad ból, a Dá vid
apát ide jén 1137-ben fel szen telt má -
so dik temp lom ból va ló. A temp lo mot
Má tyás ural ko dá sa ide jén bõ ví tet ték,
ek kor ké szült el a szen tély mai meny  -
nye ze te, a mel lék ha jók ke le ti vé ge és
a Szent Be ne dek ká pol na. A tö rök
idõk ben a bel sõ be ren de zés tel je sen
el pusz tult. A tö rök kor utá ni leg je len tõ -
sebb fel újí tás az 1720-as évek ben
kez dõ dött Sajghó Be ne dek fõ apát sá -
ga ide jén. A temp lo mot utol já ra az
1860-as évek ben Storno Fe renc res -
ta u rál ta. Az õ irá nyí tá sá val ké szí tet ték
a mai fõ ol tárt, a szó szé ket, a men  nye -
zet fres kó it, az ol tár fe let ti Szent Már -
ton üveg ab la kot, va la mint a pa do kat.
A temp lom egyik fõ be já ra ta a kö zép -
kor ban a Por ta Speciosa (ékes ka pu)
volt. Ez a ka pu az ún. ke ren gõ fo lyo só -
ból ve zet a temp lom ba, és szin tén a
XIII. szá zad ban ké szült. A re ne szánsz
kor ban Pan non hal ma meg le he tõ sen
el nép te le ne dett (kb. 6-7 szer ze tes élt
itt mind ös  sze). 1472-ben Má tyás ki -
rály fog lal ta le ma gá nak az apát sá got.
Kor mány zó sá ga ide jén je len tõs épít -
ke zés be kez dett. Ek kor ké szült a mai
ke ren gõ is. Az épít ke zé sek be fe je zé -
se va ló szí nû leg 1486-ban tör tént,
aho gyan azt az egyik sa rok kö vön be -
vés ve ol vas hat juk. A mun ká kat fel te -
he tõ leg a vi seg rá di ki rá lyi épí tõ mû -
hely mes te rei vé gez ték. 

A Por ta Speciosa és a könyv tár 

(Folytatás a következõ oldalon)
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A fõ apát ság épü let együt tes ének a to -
rony és a gim ná zi um mel lett egyik
leg hang sú lyo sabb ré sze a könyv tár.
Bár ma ga az épít mény csak a XIX.
szá zad el sõ har ma dá ban ké szült el,
az ál ta la meg tes te sí tett esz me ezer öt -
száz éves. Szent Be ne dek olyan nagy
sze re pet adott az ol va sás nak a mo -
nos tor éle té ben, hogy a szer ze te sek
mun ká ja õriz te meg szá munk ra nem -
csak az el sõ szá za dok ke resz tény iro -
dal mát, ha nem a gö rög-ró mai kul tú ra
al ko tá sa it is, ugyan ak kor meg te rem -
tet te Eu ró pa és ben ne ha zánk kul tú rá -
ját is. Egy Szent Lász ló-ko ri (1090 kö -
rü li) ok le vél ta nú sá ga sze rint a 11.
szá zad vé gén Pan non hal mán már 80
kö te tet (kb. 200 mû vet) tar tot tak nyil -
ván. 1786-ban a fel osz la tás kor már
több mint 4.000 kö te tet szám lált a
gyûj te mény. 1802-ben a köny vek kö -
zül csu pán 757 kö te tet és 27 kéz ira tot
szál lí tot tak vis  sza a mo nos tor könyv -
tá rá ba. A köny vek el he lye zé sé re ele -
gen dõ volt né hány te rem. A köny vek
szá ma azon ban a 19. szá zad ele jén
ug rás sze rû en meg nõtt. Ek kor ha tá -
roz ták el az új könyv tár épü let épí té -
sét. Nap ja ink ban kö rül be lül 360.000
kö te tet õriz nek a gyûj te mény ben.
Pan non hal ma egy há zi, tár sa dal mi,

kul tu rá lis, ok ta tá si köz pont.  1943-tól
mû kö dik gim ná zi um és ne ve lõ ott hon
a ko los tor fa la in be lül. Bár 1948-ban
ál la mo sí ta ni pró bál ták, 1950-tõl egyi -
ke volt a szo ci a liz mus alatt meg ha -
gyott 8 egy há zi is ko lá nak. Ma több,
mint 300 bent la ká sos di ák él és ta nul
itt. Ha va la ki pan non hal mi ben cés di -
ák akar len ni, ak kor elõ ször is fi ú nak
kell len nie, okos nak és haj lan dó nak
ar ra, hogy 13-14 éve sen el sza kad jon
a csa lád já tól. A Pan non hal mi Ben cés
Gim ná zi um ugyan is nem ko e du kált,
rend kí vül ne héz a fel vé te li, és a di á -
kok sok szor hét vé gé ken sem utaz hat -
nak ha za a csa lád juk hoz. De aki el -
szán ja ma gát, az csak nyer ve le. Az itt
vég zet tek 100%-a be jut egye tem re
vagy fõ is ko lá ra. Ha va la ki is mer Pan -
non hal mán vég zett em bert, jól tud hat -
ja: itt egye sül a ma gas szín vo na lú ok -
ta tás, a ne ve lés, és a sze mé lyes tö rõ -
dés. 

Bár az ok ta tás a fõ pro fil, az apát ság -
nak szám ta lan más ar ca van. A ben -
cés atyák na gyon köz vet le nek, az
egyik pél dá ul mo so lyog va me sél leg -
újabb li kõr jük rõl. Ma már a bol tok pol -
ca in is ta lál koz ha tunk a ben cé sek ter -
mé ke i vel. A Fõ apát ság ko los tor ker ti
gyógy ásza ti múlt já nak fel tá rá sa köz -

ben ke rült elõ a több száz éves, kéz -
ira tos és nyom ta tott köny vek bõl ál ló
gyûj te mény, amely több mint 600 õsi
re cep tet is tar tal ma zott. A pan non hal -
mi ben cé sek ezer éves ha gyo má nya
a gyógy ha tá sú ita lok (te ák, gyógy -
nö vény és ke se rû li kõ rök, tink tú rák)
ké szí té se. A Ben cés Li kõr csa lád kü -
lön le ges sé ge, hogy Agár di al ma- és
ci gány meggy pá lin ka alap pal ké szül -
nek, és nincs ben nük mes ter sé ges
aro ma vagy szín anyag, így iga zi cse -
me ge. 

A mo nos tor meg te kin té se után nem
sza bad ki hagy ni a pin cé szet meg te -
kin té sét, ahol a ben cés atyák szõ lé -
sze té bõl szár ma zó pan non hal mi bo -
rok ból kap ha tunk vál to za tos kós to lót.
Mind an  nyi an ven dé gek va gyunk eb -
ben a vi lág ban és egy más éle té ben.
Pan non hal ma mo nos to ra — le he tõ sé -
gei sze rint — szí ve sen lát ja a za rán -
do ko kat, a csend re vá gyó kat, és azo -
kat a tu ris tá kat is, akik a múlt tük ré be
pil lant va sze ret nék job ban meg ér te ni
a je lent. 
Má ju si szá munk ban a vi seg rá di ki rá lyi
pa lo tát és a Fel leg vá rat lá to gat juk
meg. Vár ja Önö ket a so ro zat szer -
kesz tõ je:

Farkasvölgyi György

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Meg%hí%vó!
A Kö zép-du nán tú li
Re gi o ná lis Mun ka ügyi
Köz pont Orosz lá nyi
Ki ren delt sé ge tá jé koz -
ta tó já ra.
Elõ adó: Var ga Mar git
men tor
Tárgy: A mun ka nél -
kü li ség hely ze te a
kis tér ség ben, az el -
lá tá si for mák, va la -
mint a mun ka nél kü li -
sé get csök ken tõ
köz pon ti prog ra mok,
tan fo lyam ok, kép zé -
sek
Idõ pont: 2009. áp ri lis
20. (hét fõ), 17. 00 óra
Hely szín: Fa lu ház

Sze re tet tel vár juk a té -
ma iránt ér dek lõ dõ ket!

Tisz telt Gaz dál ko dók!
El in dult a te rü let ala pú tá mo ga tá sok igény lé sé nek
idõ sza ka, mely so rán 2008-hoz ha son ló an igény -
be ve he tik a Ma gyar Ag rár ka ma ra in gye nes se gít -
sé gét. A ki he lye zett ta nács adó Cse ré nyi Jó zsef
2009. áp ri lis 8-ától, min den hét fõn, szer dán, pén -
te ken 9. 30 órá tól 18 órá ig vár ja Önö ket a Fa lu -
ház ban. 
A ké rel mek le adá sá nak ha tár ide je: 2009. má jus 15.
Az eset le ges vá ra ko zás el ke rü lé se ill. a mi nél
gyor sabb ügy in té zés ér de ké ben ki fe je zet ten
szük sé ges az idõ pont egyez te tés, me lyet a
20/5677259-es te le fon szá mon te het nek meg. A
ké rel mek ki töl té se so rán a MHV ré szé re re giszt -
rá ció mó do sí tó lap ki töl té se is kö te le zõ. 
Ké rem, hoz zák ma guk kal a bo rí ték ban ka pott tá jé -
koz ta tót, ame lyen a te rü let ala pú tá mo ga tás igény lé -
sé hez szük sé ges kód ta lál ha tó. Adó szá mot, adó -
azo no sí tót, bank szám la szá mot, és egyéb iga zo ló
ok má nyo kat.

Cse ré nyi Jó zsef
Ag rár ka ma rai ta nács adó

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 -
össze 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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A szákszendi Hímzõkör
ki ál lí tá sa Orosz lá nyon

„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. kö zött ke rült meg ren de zés re. A 2005-

ben ala kult szákszendi Hímzõkör So mo gyi

Istvánné ve ze té sé vel, már má so dik al ka lom -

mal ál lí tot ta ki tag jai szebb nél szebb ké zi mun -

ká it ezen a ren dez vé nyen.

Most a ta gok kö zül: Ifj. Kosztolánszky

Istvánné, Rév Zoltánné, So mo gyi Istvánné,

Sza bó Ferencné, Timár Lászlóné, - drávaszögi

hím zés, ka lo csai risseliõs hím zés, úri hím zés,

ka lo ta sze gi vag da lá sos, ke reszt sze mes pár na,

ma tyó jel le gû hím zés, frivolitás(hajócsipke)

tech ni ká val ké szí tett al ko tá sa it cso dál hat ták

meg Orosz lá nyon a Mû ve lõ dé si Köz pont ban.

Ta kács Gyön gyi

Ki rán du lás 
az Õr ség be

Idõ pont: 2009. má jus 21-23. (2 éj)
Uta zás: lég kon di ci o nált au tó bus  szal
El he lye zés: Hegyhátszentjakab Vadása Cam ping fa há za i -
ban (2x2 ágyas há ló szo ba, fel sze relt kony ha hû tõ vel, 
fürdõszoba, WC)
El lá tás: 2 x reg ge li, 1 x ebéd, 1x bor kós to ló, 2 x va cso ra
Cso port kí sé rõ ide gen ve ze tõ
Be lé põk a rész vé te li díj ban.
Prog ram:
1.nap: Zalaegerszeg-Göcsej-Kehidakustány
In du lás 6:00 óra kor Szákszendrõl. Uta zás Za la eger szeg re.
Ér ke zés után sé ta az 
Azá le ák völ gyé ben. Lá to ga tás a Gö cse ji Fa lu mú ze um ban
mely a gö cse ji né pi épí té szet és la kó kul tú ra em lé ke it mu tat ja
be. To vább uta zás Kehidakustányba für dé si le he tõ ség.
Szál lás Hegyhátszentjakab 
2. nap: Õr ség
Reg ge li után is mer ke dés az Õr ség leg fõbb ne ve ze tes sé ge i -
vel.
Szentgyörgyvölgy (Re for má tus Mû em lék temp lom) Õriszent-
péter ( Temp lom szer ne vû ré szén a Szent Pé ter apos tol plé -
bá nia-temp lom fel ke re sé se), Pankasz (a Re for má tus fa ha -
rang láb az Õr ség ta lán leg szebb és leg ré geb bi, 1755-ben
tölgy fá ból ké szült épít mé nye) Szalafõ (az Õr ség utol só fenn -
ma radt sze res te le pü lé se, a hét dom bon épült hét szer kö zül
a leg je len tõ sebb Pi tyer szer).
Ebéd Bajánsenyén a Ma lom Csár dá ban , tájjelegû me nü: le -
ves,  va si pe cse nye dö döl lé vel, sa lá ta. Magyarszombatfa
(Fazekasház, Sár ga li li om tan ös vény) Velemér ( Ár pád ko ri
Szent há rom ság – temp lom kb. 900 m sé ta, kü lön le ges lát ni -
va ló
Szál lás Hegyhátszentjakabon.
3. nap: Je li Ar bo ré tum , Som ló-hegy
Reg ge li után lá to ga tás a Je li Ar bo ré tum ban, a Va si Hegy hát
gyöngy szem ét a ta va szi havasszépe (rhododendron) tö me -
ges vi rág zá sa tet te Eu ró pán is túl ju tó hí rû vé. Az ar bo ré tum
meg te kin té se után, uta zás a som lói bor vi dék re. Ha zánk leg -
ki sebb bor vi dé ke a Som ló he gyet
öle li kör be. A majd nem tel je sen sza bá lyos cson ka kúp ala kú,
cso dá la tos szép sé gû al vó vul kán kö rös-kö rül be van ül tet ve
szõ lõ vel. Bor kós to ló egy he lyi pin cé szet ben.
Ha za u ta zás, ha za ér ke zés az es ti órák ban.
Rész vé te li díj: 22.500 Ft/fõ 
A rész vé te li díj tar tal maz za: szál lás (Vadása Cam ping), au -
tó busz cca 600 km, ebéd Bajánsenye, 2x reg ge li Vadása
Cam ping, bor kós to ló Som ló-hegy, ide gen ve ze tõ,
Be lé põk: Gö cse ji Fa lu mú ze um, Kehidakustány für dõ,
Õriszentpéter temp lom, Szalafõ Sza bad té ri Mú ze um,
Velemér temp lom, Magyarszombatfa Fa ze kas ház, Je li Ar bo -
ré tum
Je lent ke zés: 2009. áp ri lis 20.-ig a Pol gár mes te ri
Hi va tal ban
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A méhnyakrák leg gyak rab ban a 40 év
fe let ti nõk nél ala kul ki, de a 25-40 év
kö zött a leg gya ko ribb rossz in du la tú
meg be te ge dés, te hát na gyon fi a tal
kor osz tályt is érint. Ma gya ror szá gon
éven te több mint 1000 új be te get fe -
dez nek fel és ke zel nek. A méhnyakrák
ko rai fel is me ré sé re jó mód sze rek áll -
nak ren del ke zés re, a ke ze lés le he tõ -
sé gei a se bé szi, a su ga ras és a
gyógy sze res te rá pia ol da lá ról ma ra -
dék ta la nul biz to sí tot tak. Ha zánk ban a
méhnyakrák szû ré se meg ol dott, de
saj nos még min dig a nõk te kin té lyes
há nya da nem él ez zel a le he tõ ség gel.
Rész ben ezért nem is me rik fel ko rai
ál la pot ban a be teg sé get.
A méhnyakrák szû ré se szem pont já -

ból a leg fon to sabb a rend sze res,
éven te vég zett nõ gyógy ásza ti vizs gá -
lat! A 0. stá di um ban fel fe de zett
méhnyakrák túl élé si ará nya a ke ze -
lés után 100%!
A vizs gá la tok kez de té nek aján lott idõ -
pont ja: a 18. élet év, il let ve a ne mi élet
meg kez dé sé nek idõ pont ja. A szak ma
aján lá sa, hogy a ne mi élet meg kez dé -
sé tõl éven te el kell vé gez ni a vizs gá -
la to kat!

A méhnyakrák ki ala ku lá sá nak okai
kö zött több té nye zõ sze re pel.
A koc ká za ti té nye zõk kö zül mes  sze a
leg je len tõ sebb a hu mán (em be ri)
papillomavírussal (HPV) va ló fer tõ -
zött ség, amely az ös  szes méh-
nyakrákos eset leg alább 82%-ában
meg ta lál ha tó. (A ma már lé te zõ, HPV
el len vé dett sé get biz to sí tó ol tó anyag -
ról bõ veb ben a cikk vé gén ol vas hat -
nak.) A sze xu á lis úton ter je dõ HPV
va ló já ban egy ki ter jedt, mint egy 75 fé -
le ví rust ma gá ba fog la ló ví rus csa lád,
s kö zü lük 13-ról tud ha tó, hogy kö ze
van a méhnyakrák ki ala ku lá sá hoz. A
ví rus fer tõ zés ugyan is kó ros sej tek nö -
ve ke dé sét idéz he ti elõ a méh nya kon.
Fon tos azon ban tud ni, hogy a leg több
HPV-fertõzött nõ ben nem ala kul ki
méhnyakrák. A HPV-vel va ló fer tõ zött -
ség igen gya ko ri, de szá mos nõ so ha
nem sze rez er rõl tu do mást, mi vel nem
min dig ala kul nak ki tü ne tek. A leg fõbb
tü net egyéb ként sze möl csök meg je le -
né se.

A HPV-vel va ló meg fer tõ zõ dés esé -
lyét nö ve li:
1. A sze xu á lis élet meg kez dé se 18
éves kor elõtt.
2. A sze xu á lis part ne rek gya ko ri vál to -
ga tá sa.
3. Sze xu á lis kap cso lat lé te sí té se
olyan fér fi ak kal, akik nek több sze xu á -
lis part ne rük volt/van, il let ve akik ko -
rán kezd tek ne mi éle tet.
4. Sze xu á lis kap cso lat lé te sí té se
olyan fér fi vel, aki nek sze xu á lis part ne -
re méhnyakrákos volt.

Egyéb méhnyakrákot oko zó té nye -
zõ:
A méhnyakrákos nõk nem mind egyi -

ke HPV-fertõzött, te hát a be teg ség ki -
ala ku lá sá ban más okok is sze re pet
ját sza nak. A méhnyakrák ki ala ku lá sá -
nak koc ká za tát nö ve li:
1. ha va la ki nek egyéb, sze xu á lis úton
ter je dõ be teg sé ge van (pél dá ul
clamidia, her pesz) 
2. a ma ga sabb élet kor 
3. a do hány zás 
4. a tar tó san le gyen gült im mun rend szer,
mi vel a szer ve zet ilyen kor ke vés bé ké -
pes meg küz de ni a ví rus fer tõ zés sel.

Hor mo ná lis fo gam zás gát lók és a
méhnyakrák
Fel me rült, hogy a hor mo ná lis fo gam -

zás gát ló tab let tát sze dõk kö ré ben ma -
ga sabb a méhnyakrák ki ala ku lá sá nak
ará nya, ugyan ak kor nincs tu do má -
nyos bi zo nyí ték ar ra, hogy a tab let ta
köz vet le nül méhnyakrákot okoz na. Az
ös  sze füg gést ne héz iga zol ni, mert a
méhnyakrák két fõ koc ká za ti té nye zõ -
je - a ko rai élet kor ban kez dett ne mi
élet és a sze xu á lis part ne rek vál to ga -
tá sa - szin tén gya ko ribb le het a tab let -
tát sze dõ nõk kö zött, mint azok kö zött,
akik nem szed nek hor mo ná lis fo gam -
zás gát ló ké szít ményt. A fo gam zás gát -
ló tab let ták do bo zá ban ta lál ha tó be -
teg tá jé koz ta tó még is fel tün te ti ezt a
le het sé ges koc ká za tot, és azt ta ná -
csol ja a tab let tát sze dõ as  szo nyok -
nak, hogy éven te ve gye nek részt nõ -
gyógy ásza ti rák szû ré sen. A fo gam -
zás gát ló tab let tát sze dõk rend sze rint
nem hasz nál nak óv szert, a ma ga sabb
koc ká zat ban ez is sze re pet játsz hat.

Mik a méhnyakrák tü ne tei?
Saj nos a leg több rák tí pus hoz ha son -

ló an a be teg ség ko rai for má já ban a
méhnyakrák sem okoz tü ne te ket!
Ezért na gyon fon tos a szû rõ vizs gá lat -
okon va ló rend sze res meg je le nés!
A tü ne tek rend sze rint ak kor je len nek

meg, ha a rák be ha tol a méh nyak
izom ál lo má nyá ba, és/vagy rá ter jed a
kör nye zõ szö ve tek re is. A leg gya ko -
ribb tü net ab nor má lis vér zés a menst -
ru á ci ós idõ szak ok kö zött, vagy kö zö -
sü lés után. Egy má sik gya ko ri tü net a
szo kat lan hü vely fo lyás.

Mit te het Ön a méhnyakrák meg elõ -
zé se ér de ké ben?

A leg fon to sabb a rend sze res nõ -
gyógy ásza ti vizs gá lat rák szû rés sel
egy be köt ve. A méhnyakrák meg elõ -
zé sé nek leg ha té ko nyabb mód ja, ha a
rák meg elõ zõ ál la po to kat vagy a rák
leg ko ráb bi stá di u mát idõ ben ész re ve -
szik és ke ze lik. A 0. stá di um ban fel fe -
de zett méhnyakrák túl élé si ará nya a
ke ze lés után 100%! A nõ gyógy ásza ti
rák szû ré si vizs gá la tok kez de té nek
aján lott idõ pont ja: a 18. élet év, vagy a
ne mi élet meg kez dé sé nek idõ pont ja,
amen  nyi ben az a 18. élet év elõtt kez -
dõ dött.
A ci to ló gi ai vizs gá lat meg bíz ha tó sá -
gá nak ja ví tá sa ér de ké ben:
1. Ne a menst ru á ció ide jén men jen
szû rés re!
2. Ne vé gez zen hü vely öb lí tést a vizs -
gá lat elõt ti 48 órá ban!
3. Ne él jen há zas éle tet a vizs gá lat
elõt ti 48 órá ban!
4. Ne hasz nál jon tam pont, fo gam zás -
gát ló ha bot, zse lét, hü velyk ré met
vagy más hü ve lyi gyógy szert a vizs -
gá lat elõt ti 48 órá ban!
To váb bi té nye zõk, mel  lyel csök kent -
he ti a méhnyakrák ki ala ku lá sá nak
koc ká za tát:
1. a sze xu á lis part ne rek szá má nak
mér sék lé se
2. gu mi óv szer hasz ná la ta
3. a do hány zás ke rü lé se

A „méhnyakrák” el le ni ol tó anyag ról
Úgy gon do lom az ol tó anyag köz tu dat -
ban el ter jedt ne ve meg té vesz tõ le het.
A fen ti ek ben rész le te sen le ír tam,
hogy a méhnyakrákot sok min den
okoz hat ja. A fel so rolt ös  szes ok el len
nem véd az ol tó anyag, csak a HPV ví -
rus bi zo nyos tí pu sai okoz ta méh-
nyakrák el len!

Egész ség rõl be teg ség rõl
A méhnyakrák gya ko ri sá gá ról,
ke ze lé sé rõl, meg elõ zé sé rõl

(Folytatás a következõ oldalon)
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Az aláb bi ak ból tö mö ren ös  sze fog lal -
nám az ol tó anyag gal kap cso la tos leg -
fon to sabb tud ni va ló kat.
A je len leg ki fej lesz tett vak ci na a hu -

mán papillomavírus (HPV) 6-os, 11-
es, 16-os és 18-as tí pu sai ál tal oko -
zott meg be te ge dé sek el len nyújt vé -
del met. Ezen meg be te ge dé sek kö zé
tar to zik a méhnyakrák, a nõi ne mi
szer vek (méh nyak és sze mé rem test)
rák meg elõ zõ ál la po tai és a ne mi szer -
vek sze möl csei. A HPV 16-os és 18-
as tí pu sai fe le lõ sek a méhnyakrákos
meg be te ge dé sek 70%-áért és a HPV
6-os és 11-es tí pu sai a genitális sze -
mölcs meg be te ge dé sek kb. 90%-áért
Az ol tó anyag gal a 9-15 éves gyer me -
kek és ser dü lõk már olt ha tók és meg -
fe le lõ vé dett ség ala kul ki szer ve ze tük -
ben ezek el len a ví rus tí pu sok el len. A
16-26 éves kor osz tály nak is nyújt hat
vé dett sé get, ha még nem fer tõ zõd tek
a fen ti HPV tí pu sok kal. Azon ban a
nap ja ink ban ta pasz tal ha tó igen csak
ko rán meg kez dett és tú lon túl sza ba -
dos sze xu á lis éle tet fi gye lem be vé ve,
ja va solt az ol tó anyag mi nél ko ráb bi
be adá sa.
Te hát ez az ol tás csak a HPV ví rus

fen ti al tí pu sai ál tal oko zott be teg sé -

gek el len nyújt vé del met!! A töb bi ne -
mi be teg ség ugyan úgy el kap ha tó, sõt
rák is ki ala kul hat!! Ezért ja va solt a
rend sze res, éven kén ti rák szû ré sen
va ló rész vé tel a ne mi élet el kez dé se
után, va la mint a sze xu á lis élet re vo -
nat ko zó, fent már rész le te zett ta ná -
csok be tar tá sa.
Mi vel a méhnyakrák ki ala ku lá sá ban

je len tõs sze re pe van a HPV fer tõ zés -
nek, min den kép pen ja va sol ha tó az ol -
tás be adá sa!
A vak ci na há rom adag ból áll, ami azt
je len ti, hogy ál ta lá ban:
1. in jek ció: egy ki vá lasz tott idõ pont -
ban
2. in jek ció: le he tõ leg az el sõ in jek ció
be adá sa után 2 hó nap pal
3. in jek ció: le he tõ leg az el sõ in jek ció
be adá sa után 6 hó nap pal
Az ol tá si sé ma et tõl el té rõ is le het. 
A le het sé ges mel lék ha tá sok ha son ló -
ak bár mely ol tás be adá sa kor je lent ke -
zõ mel lék ha tá sok hoz.
1. Az in jek ció be adá sá nak he lyén fáj -
da lom, duz za nat és be vö rö sö dés. Láz
na gyon rit ka.
2. A fen ti nél sok kal rit káb ban je lent ke -
zõ mel lék ha tá sok: in jek ció be adá sá -
nak he lyén vér zés, visz ke tés, lég zé si
ne héz ség, csa lán ki ütés.

A fen ti ek kö zül mind egyik mú lan dó, és
a ren de lõi kö rül mé nyek kö zött be adott
ol tá sok ese té ben ke zel he tõk, prob lé -
mát nem je len te nek. A vak ci ná val lét -
re ho zott vé dett ség, vé le mé nyem sze -
rint több ha szon nal jár, mint fen ti mel -
lék ha tá sok okoz ta pa nasz.

Kö szö nöm ér dek lõ dé sü ket! 
dr. Ta kács Ilo na

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Fel hí vás 
nõ gyógy ásza ti
rák szû rés re

Má jus 7-én (csü tör tö kön) és
12-én (ked den) dél elõtt 9-12
óra kö zött nõ gyógy ásza ti
rák szû rés lesz a há zi or vo si
ren de lõ ben.
A vizs gá la tot vég zi dr. Já nos ka Éva
szü lész-nõ gyógy ász szak or vos.
Je lent kez ni a ren de lõ te le fon szá mán
(371-568) le het ren de lé si idõ ben.
Azon höl gyek je lent ke zé sét, akik
egy év nél ré geb ben vol tak szû ré sen
min den kép pen vár juk.

dr. Ta kács Ilo na

2009. már ci us 22.-én meg ren de zett
bor ver se nyen 23 fe hér és 18 vö rös -
bor, va la mint 6 ezer jó ke rült az est fo -
lya mán az asz ta lok ra, me lye ket Ka to -
na Fe renc, a Balatonboglári szõ lé szet
bo rá sza, Bo ros Zol tán, a Hilltop bo rá -
sza, Vö rös Sán dor, az ász ári kör zet
hegy köz sé gi al el nö ke, Né meth Ti bor
bokodi al pol gár mes ter és Kiss Ber ta -
lan ász ári bo rász ér té kelt. Pánczél
Mik lós, a Farm cen ter Kft. kép vi se lõ je
a szõ lõ- és ker té sze ti kul tú rák ban is
ki vá ló an al kal maz ha tó új don sá go kat
mu ta tott be a gaz dák nak, ame lyek al -
kal ma zá sá val fõ ként a ter me lé si
költ sé gek csök ken té se, a hang -
sú lyo sabb kör nye zet vé de lem va -
ló sít ha tó meg. A mi nõ sí tet tek
aján dé kot és ok le ve let kap tak a
bor ver seny em lé ké ül. Az ered -
mény hir de tést kö ve tõ en ke rült
sor a va cso rá ra, me lyet Hanzli
La jos ké szí tett el. Ezt kö vet te a
ver se nyen in du lók bo rá nak kós -
to lá sa, a ze nét Nyá ri Im re szol -
gál tat ta cim ba lom mal és he ge dû -
vel.

A ren dez vény tá mo ga tói: Pan non Ta -
ka rék, Pol gár mes te ri Hi va tal
(Szákszend), IKR, Kostyál Gaz da bolt
(fõ díj), Pánczél Mik lós

Mi nõ sí té sek:
Arany(7): Sa mu Norbert-Szabó At ti la
(Ve gyes-fe hér), Nagy Kár oly (Ve gyes-

fe hér, Chardonnay), Ta kács György
(Ve gyes-fe hér), Sza bó Ist ván
(Szákszend) (Ezer jó 2007), Né meth
Ti bor (Bokod) (Olasz riz ling), Nagy
Gyu la (Otel ló)

Ezüst(10): Valkó Mik lós (2), Bátki
Zsolt (Kocs), Bencsik Ist ván (2),
Meny hárt György, Schaffhauzer Jó -
zsef, Sza bó Ist ván (Szákszend),
Valkó Je nõ, Zona Jó zsef, 

Bronz(21): Ko vács Gá bor (2), Tí már
Ti bor, Hor váth Jó zsef, Sza bó
Imre(2), Si mon Ár pád, Ifj.
Zona Jó zsef, Meny hárt
György, Sza bó Ist ván (Csá -
szár), Tí már Mik lós, Valkó
Mik lós, Akóts Ist ván (Bokod),
Mayer Jó zsef (Bokod), Né -
meth Ti bor (Bokod), Hor váth
Jó zsef, Schaffhauzer Jó zsef,
Ju hász Ist ván, Kosárszki
Józsefné, Sza bó Ist ván,
Glázer Já nos

Hartmann Im re
al pol gár mes ter

Bor ver seny
2009
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1. Mol nár Lász ló
2. Bereczki Sán dor
3. Pál Mik lós Bé la
4. Klestenitz Mik lós
5. Ber ta Jánosné
6. Kosztolánszky Istvánné
7. Kosztolánszky Anett
8. Volkár György
9.  Zsitvai Haj nal ka
10. Vinkóczi Zol tán
11. Ba ra nya Imréné
12. Ba ra nya Im re
13. Szamper Gá bor
14. Osgyán Ti bor
15. Huttinger Lászlõ
16. Becsák Ist ván
17. Cson ka Zol tán
18. Mol nár La jos
19. Pál Mik lós

20. Fe ke te Jó zsef
21. Sü tõ An tal
22. Hanzli Ist ván
23. Veiner Lász ló
24. Veinerné F. Mó ni ka
25. Né met Csa ba
26. Ke re kes Emil
27. Reitzer Jó zsef
28. Mucsi Ist ván
29. Macieszko Zbigniew
30. Ta kács Györgyné
31. Dobrova Jó zsef
32. Valkóné Papp Éva
33. Far kas Lász ló
34. Becsák Jó zsef
35. Timár Gá bor
36. Timár Gáborné
37. Ta kács Tí mea
38. Ta kács Jó zsef

39. Dobroczki Ber na dett
40. Lõrincz Józsefné
41. Pogár Já nos
42. Ka to na Lász ló
43. Sirokmán Jó zsef
44. Hor váth Ist ván
45. Ko vács Zoltánné
46. Glázer Fe renc
47. Si mon Zol tán
48. Nagy Gyu la
49. Lõrincz Jó zsef
50. Kolonics Jó zsef
Tisz te let tel kö szön jük a
Ked ves Vér adók ön zet -
len se gít ség nyúj tá sát a
rá szo ru ló be te gek ne vé -
ben!

Bencze Sándorné
He lyi vö rös ke reszt

Vér adás
2009. áp ri lis 28-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!
Kér jük a Tár sa da lom biz to sí -
tá si Iga zol ványt, hoz zák a
vér vé tel re!
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

AA 22000099.. jjaa nnuu áárr 2266--áánn,, SSzzáákksszzeennddeenn rréésszztt vveetttt 
vvéérr aaddóókk nnéévv ssoo rraa

A fen ti, ha mar já ban ös  sze tá kolt két so -
ros ver si ke ta lán ki fe je zi a jó ked vet,
amely jel lem zett ben nün ket a ha za ve -
tõ úton. Min den okunk meg volt a vi -
dám ság ra, hi szen iga zán kel le mes
órá kat töl töt tünk áp ri lis 1.-én, dél után
Bu da pes ten és sze ren csé re nem vál -
tunk áp ri lis tré fa ál do za tá vá sem. 
Ho gyan is kez dõ dött ez a ki rán du lás?
A Gyer mek Lab da rú gó Szö vet ség se -
gít sé gé vel az IMI Szuse Szákszend if -
jú fo cis tái -  ugyan úgy, mint több ezer
gyer mek spor to ló az or szág ban - le -
he tõ sé get kap tak ar ra, hogy a hely szí -
nen néz hes sék vé gig a Ma gyar or -
szág-Mál ta vi lág baj no ki se lej te zõ
mér kõ zést. He tek kel a meccs elõtt
kezd tük szer vez ni az uta zást, hi szen
a gye re kek je gyén kí vül min dent ne -
künk szü lõk nek kel lett biz to sí ta nunk.
Buszt ke res tünk és fog lal tunk, tá mo -
ga tást kér tünk és kap tunk az ön kor -
mány zat tól, amit ez úton sze ret nénk
meg kö szön ni. A tá mo ga tás a gye re -
kek úti költ sé gé re vo nat ko zott, a fel -
nõt tek jegy- és busz költ sé gét min -
den ki sa ját ma ga fi zet te. Szer vez tük
a tár sa sá got, ke res tük az úti tár sa kat,
ki az, akit ma még ér de kel a ma gyar
fo ci. A gye re kek kel szá mol tuk a na -
po kat, men  nyi van még hát ra a nagy
na pig. 
Ezen a szer dán dél után az tán út ra

kel tünk és ki sebb ne héz sé gek után
már a Pus kás Fe renc Sta di on lép csõ -
in kap tat tunk fel fe lé, hogy mi nél elõbb
lát has suk a vá lo ga tot tat. A lép csõ sor
te te jén az tán elénk tá rult a ha tal mas
sta di on zöld gye pe és szin te mell be -
vá gott ben nün ket a zaj, amit a több
tíz ezer szur ko ló kel tett. 
Nem hi szem, hogy egye dül va gyok az
él mén  nyel, én en  nyi em bert együtt
még so sem lát tam és nem hal lot tam.
Él mény volt lát ni a hul lám zó, szur ko ló
tö me get, ahogy egy em ber ként buz dí -
tot ta a já té ko so kat. Be szél het nek ne -
künk a szak ér tõk gyen ge já ték ról és
bot la do zó egyé ni tel je sít mény rõl. Élõ -
ben lát tunk há rom ma gyar gólt és
nem kel lett ven dég gól mi att szo mor -
kod nunk. A le gen dás Gera-szaltó sem

ma radt el, jött, ami kor jön nie kel lett. A
hul lám zás és ollézás, du dá lás és
zász ló len ge tés, a ma gyar csa pat ün -
nep lé se a mér kõ zés vé gén, még so -
ká ig eszé be jut a gye re kek nek és fel -
nõt tek nek. A sta di on ba be és a busz -
hoz vis  sza ve ze tõ úton sem lát tunk ag -
res  szív vagy lát vá nyo san jó ked vû
szur ko ló kat, an nál in kább zász lót len -
ge tõ, ki fes tett ar cú vi dám em be re ket,
fi a ta lo kat, csa lá do kat. Jó ér zés volt
lát ni, hogy en  nyi en ha la dunk egy
irány ba. 
Gye re ke ink más nap már ar ról ér dek -
lõd tek, el me gyünk-e az õszi mec  csek -
re is? 
Ez úton sze ret nénk fel hív ni a Hír mon -
dó tisz telt Ol va só i nak fi gyel mét, hogy
gyer me ke ink szá má ra áp ri lis 4.-tõl el -
kez dõ dik a baj nok ság. A ta va szi for -
du ló ban a mec  csek több sé gét ha zai
pá lyán játs  szák a fi úk. A mér kõ zé sek -
re ál ta lá ban szom bat dél elõt tön ként
ke rül sor, de pon tos idõ pon tot min dig

csak az ak tu á lis hé ten tu -
dunk mon da ni. Kér jük,
akit ér de kel a gye re kek já -
té ka és sze ret né õket lát -
ni, a pon tos idõ pont ok ról
ér dek lõd jön ná lunk és jöj -
jön, buz dít sa õket, hisz
lát hat tuk, a fel nõtt já té ko -
sok nak is so kat se gít a
szur ko lás, se gít sék hát a
gye re ke ket buz dí tá suk kal!
Kö szön jük!

Si mon Zoltánné

„Itt a Hús vét, jön a nyúl,
Ma gyar-Mál ta 3:0”
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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

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

Le ját szott mér kõ zé sek

12. For du ló 2009.03.15. 

Szendi KSE-Mocsa KSE  2:2
Gól: Kiss Lász ló, Cseh Nán dor
IFI: 1-1
Gól: Müller Ti bor

13. For du ló 2009.03.22.

Koppánymonostori SE-
Szendi KSE  1:3

Gól: Kiss László(2), Kaluha Ist ván
IFI: 2:2
Gól: Sa mu Ist ván, Ko csis Ri chárd

14. For du ló 2009.03.29. 

Szendi KSE  -  Környe SE II  
2 : 1

Gól: Kiss Lász ló, Sa mu Ist ván

Kis bé ri Több cé lú Kis tér sé gi
Tár su lás Ba kony al ja Ku pa

Lab da rú gó ta va szi baj nok ság

Le ját szott mér kõ zé sek

14. For du ló, 2009.03.29.

Szák — Kisigmánd 4 : 1
Gól: Bazsó Viktor(3), Kodela Jó zsef

Rövid
határidõvel, 

KEDVEZÕ ÁRON 
vállaljuk: 

színes plakátok, szórólapok, névjegyek,
könyvek, újságok, prsospektusok

szerkesztését és nyomását; 
épületek, üzletek, autók stb. dekorációját,

bélyegzõ készítést.
Tel.: 30/286-4460 

E-mail: multigrafi@freemail.hu



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

EEll hhaa lláá lloo zzootttt::
Ko vács Imréné sz. Lantai Jo lán

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
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