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Anyák nap ja al kal má ból sze re tet tel kö -
szönt jük az Édes anyá kat, Nagy ma má -
kat, Déd nagy ma má kat, jó egész sé get,
sok bol dog sá got kí vá nunk!

Zelk Zol tán: Anya
Azt hit tem, né kem nincs anyám,
hi á ba is sze ret,
ki szép, ki víg, ki fi a tal
az anya nem le het.

Az anya ki csiny és öreg,
gon dol tam, hit tem én,
és min dig, min dig szo mo rú
és ken dõt hord fe jén.

Az anya es te ágy ra ül
és fé sü li ha ját
és nem is al szik so ha sem
csak né zi a fi át.

Az élet, az bi zony, ne héz,
mond ták az öre gek,
hát ak kor mért nem szo mo rú!
hát ak kor mért ne vet!

Hát ak kor mért da lol anyám!
De fáj is az a dal, 
De fájt, hogy olyan szép, vi dám, 
Hogy olyan fi a tal!

S most fag gat va gyermekmagam, 
vég re már sejditem,
mi éget te, mi mar ta úgy
nö vek võ kis szivem?

A ten ger-sze re tet fu tott, 
Az sírt me der után, 
El dön te ni, ki szo mo rú!
Mert né kem mind anyám,

Ki fi at szül s tö pö rö dik, 
ki ken dõt hord fe jén, 
ki nek mell bim ba ján ra gyog, 
mint tej csepp, a re mény!

Mi kor Pün kös döt
ün ne pe lünk, ak kor a
Hús vét, a fel tá ma -
dás, a meg úju lás ki -
tel je se dé sé re gon -
dol ha tunk. Menny -
be me ne te le után
Pün kösd tõl Jé zus
már a Szent lé lek ál -
tal foly tat ja mû kö dé -
sét eb ben a vi lág -
ban. 
A har ma dik év ez red -
ben is szük ség van a Szent lé -
lek aján dé ká ra. Ma egy re töb -
ben ta pasz tal ják, hogy sok min -
den, ami ben ko ráb ban szí vük
bí zott, már nem az élet rõl szól.
Az Evan gé li um hall ga tá sa kor
vi szont ma is so kan át él he tik
azt, amit Pé ter apos tol pün kös -
di be szé de után érez tek az em -
be rek ott Je ru zsá lem ben: „Ami -
kor ezt hal lot ták, mint ha szí ven
ta lál ták vol na õket, ….”( ApCsel
2,37).
A Szent lé lek haj lan dó irá nyí ta -
ni ben nün ket, leg in kább ér zel -
me in ken ke resz tül. Pün kösd del
túl lép tek a ta nít vá nyok is a szív
szo mo rú sá gán. Az egy ház szü -
le té sé nek reg ge lén a ta nít vá -
nyok szí ve még Jé zus hi á nyá -
val és min den bi zon  nyal a hall -
ga tás csönd jé vel küsz kö dött.
Mi u tán meg tel tek Szent lé lek -
kel, be széd re nyílt a szá juk,
„úgy, ahogy a Lé lek ad ta ne kik,
hogy szól ja nak.” (ApCsel 2,4).
A kez det kez de tén, a te rem tés
után úgy tû nik, al kal mas le he -
tett az em ber nyel ve az Is ten nel
va ló pár be széd re. De a bûn
egy re több ért he tet len sé get

vagy ép pen bot rán -
koz ta tót ho zott e
kap cso lat ba. En nek
leg na gyobb ta nú sá -
ga a ke reszt és a
Hús vét fél re ér té se.
Úgy tûnt a ta nít vá -
nyok több nyi re ér tik
Jé zus be szé dét, pél -
dá za ta it, még Nagy -
csü tör tök ön is. Az tán
Nagy pén tek tõl az el -
zár kó zás fé lel me tes

csönd je bo rult rá juk. Pün kösd -
kor vi szont a Lé lek ado má nya -
ként azt kap ják, ami ös  sze kö ti
õket má sok kal. Sok ke gyes zsi -
dó fér fi, aki ak kor a föld sok-sok
nem ze te kö zül Je ru zsá lem ben
tar tóz ko dott, „a ma ga nyel vén
hal lot ta õket be szél ni.” (ApCsel
2, 6) 
A bûn a lé lek ha lá la ben nünk.
A Szent lé lek haj lan dó szál lást
ven ni ná lunk, és ez az élet
meg ele ve ne dé sét je len ti, de
hány szor ve szí ti el még is éle -
tünk egész sé ges fris ses sé gét,
és lesz ki sebb-na gyobb vagy
ép pen vég ze tes ba ja lel künk -
nek. A Szent lé lek nek meg vál -
toz ta tó, gyó gyí tó ere je van. Az
Apos to lok cse le ke de te i rõl írott
könyv bõl tud juk, hogy a Szent -
lé lek be szél, má so kat is szó lás -
ra buz dít, ta nú sá got tesz, meg -
bí zást ad a hí vek nek. A leg több
em ber meg ér zi, ha ez a vi lág
lel ket len. Ek kor szü let nek de -
monst rá ci ók a bé ké ért, az igaz -
sá gért, a jo go kért. Ahol a meg -
úju lás Lel ke nin csen je len, ott
üres ség van, ott az enyé szet

„Mi vel pe dig fi ak vagy tok, 
Is ten el küld te Fi á nak Lel két a mi

szívünkbe…”— (Galata 4,6 )

(Folytatás a következõ oldalon)
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A kép vi se lõ-tes tü let 2009. áp ri lis
29-én mun ka terv sze rin ti ülést tar -
tott, ame lyen az aláb bi na pi ren di
pon tok sze re pel tek:
1.Beszámoló 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
Pol gár mes ter tá jé koz tat ta a Tes tü le -
tet, hogy a ha tá ro zat ki vo na tok ki kül -
dés re ke rül tek.

Nagyigmánd és Kör nyé ke Gyer mek -
jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat min -
den év már ci us 31.-ig 
meg be szé lést szer vez, mely re eb ben
az év ben már ci us 26-án ke rült sor,
mely nek té má ja az éves te vé keny ség
és a prob lé mák meg ol dá sa.
Már ci us 31.-én Tardoskeddre tör tént
lá to ga tás a Nyug dí jas Klub új ve ze tõ -
jé vel kap cso lat épí tés cél já ból. 
Áp ri lis 1.-tõl há rom hó na pos idõ tar -
tam ra egy fõ köz hasz nú mun ka erõ
fog lal koz ta tá sá ra nyílt le he tõ ség 70 %
-os tá mo ga tott ság gal. Szin tén e nap -
tól az „Út a mun ká hoz” köz fog lal ko za -
tá si terv nyúj tot ta le he tõ ség nek kö -
szön he tõ en egy fõ fog lal koz ta tá sá ra
ke rült sor no vem ber vé gé ig. En nek

kö vet kez té ben fo lya ma to san ren de -
zés re ke rül tek és ke rül nek a te le pü lé -
sünk köz te rü le tei. (sze mét sze dés, bo -
zót ir tás, vi rág ül te tés, ka szá lás)
Áp ri lis 9.-én az Orosz lá nyi Több cé lú
Kis tér sé gi Tár su lás 4. ülé sén vett
részt a polgármester,ahol be szá mo ló
hang zott el az OTKT 2008. évi költ -
ség ve tés ének vég re haj tá sá ról, va la -
mint a bel sõ el len õr zé sek ta pasz ta la -
ta i ról, il let ve tá jé koz ta tó a kis tré sé gi
szo ci á lis, va la mint a gyer mek- és if jú -
ság vé del mi fel ada tok el lá tá sá ról. 
Áp ri lis 14.-én a pol gár mes ter Raj nai
Gá bor orosz lány vá ros pol gár mes te -
ré vel foly ta tott meg be szé lést a kö zös
kis tér sé gi pá lyá za ti le he tõ sé gek rõl.
Áp ri lis 15.-én a pol gár mes ter részt
vett a Kecskéd-i mû ve lõ dé si ház ban a
VÉRT Zrt. ál ta li meg hall ga tá son, ahol
a fõ na pi ren di pont a VÉRT Zrt. te vé -
keny sé gén kí vül a hul la dék gaz dál ko -
dás és a hul la dék ke ze lés volt.
Dó zsa Gy. ut cai busz meg ál ló ban el tü -
zelt sze mét gyûj tõ he lyé re fel sze re lés -
re ke rült egy új, amely nek be ke rü lé si
ér té ke: 8.000.-FT+ÁFA. Fel sze re lé sét
a kör nyé ken la kók vé gez ték el.
Áp ri lis 20.-án a Fa lu ház ban Var ga
Mar git men tor tól tá jé koz ta tó hang zott
el a mun ka nél kü li ség gel kap cso lat -
ban.       
Áp ri lis 22-én a „Föld Nap ja” al kal má -
ból sze mét sze dés és vi rág ül te tés, te -
rü let ren de zés tör tént.
Az „ak ci ó ban” részt vett az Öv eges Jó -
zsef Is ko la tel jes ta nu ló lét szám mal,
pe da gó gu si és szü lõi se géd let tel. To -
váb bá a Kis kuc kó Óvo da, a nyug dí jas

(Folytatás a következõ oldalon)

erõi ural kod nak. Lé lek nél kül el öreg szik
a vi lág. Is ten Szent lel ke nél kül a ma gát
ke resz tyén nek val lók is ké pe sek lel ket -
len ség re, fa ri ze u si hoz zá ál lás ra. Ez
eset ben a kép mu ta tás szol gál az üres -
ség el ta ka rá sá ra. Is ten Szent lel ke nél -
kül a temp lom pa dok is ki ürül né nek, el -
öre ged ne a gyü le ke zet. Is ten Szent lel ke
nél kül va jon ki ve zet né az em bert bû nei
be lá tá sá ra, és ki se gí te né vis  sza Is ten -
hez? Is ten Lel ke ott volt a vi lág szü le té -
sé nél, és nél kü le nem szü le tett vol na
Egy ház sem. Ma is for má ló dik a vi lág,
de nem jó az em ber nek, ha Is ten Szent -
lel ke nél kül megy vég be ez, mert ak kor
nem új já lesz, ha nem más sá. Ha az
egy ház Lé lek nél kül vál toz na, az nem
az élet meg ele ve ne dé sét szol gál ná, ha -
nem szek tás je len sé gek hez ve zet ne.

Mi kor pe dig je len van a Szent lé lek gyü -
le ke ze te ink ben, ak kor szin te für dõz he -
tünk aján dé ka i ban, a vi gasz ta lás ban, a
bá to rí tás ban, a vi lá gos ság ban, az
öröm ben, a ki tar tó hit ben, a nem csa lat -
ko zó re mény ség ben és a hû sé ges sze -
re tet ben. 
Mi kor je len van a Lé lek hit tan órá in -
kon, ak kor a gyer me kek sze me is
más ként ra gyog, más ként, mint az
õket gyak ran le bi lin cse lõ szá mí tó gép-
mo ni tor vagy té vé kép er nyõ elõtt. 
Ha Is ten Szent lel ke tölt el ben nün ket,
ak kor a 6-7 fõs is ten tisz te le ti kö zös -
ség is szí vé ben ün nep lõ be öl tö zött
lesz, és a nagy lét szá mú al kal ma kon
is, meg le het, hogy min den ki szí ven
ta lál va ér zi ma gát. Ma gam is ta pasz -
ta lom, mi lyen az élet tel telt egy há zi
mun ka, a sze re tet szol gá lat, ha Is ten

Szent lel ke jár ja át, és tu dom, mek ko -
ra a ki lá tás ta lan ság ott, ahol a rá szo -
ru lót csak sa ját ma ga oko lá sá ban se -
gí tik, mert nincs je len iga zi, el ér he tõ
se gít ség. Tu dom mi lyen az, mi kor em -
be ri erõl kö dés akar elõbb re vin ni if jú -
sá gi mun kát. Olyan, mint mi kor a réz -
fú vós ze ne kar kez dõ i nek erõl kö dé sé -
bõl oly kor csak me leg le ve gõ fú já sa
si ke re dik. De ta pasz ta lom azt is, mi -
lyen az, mi kor mint ha üde szél jár ná
át ki csi nyek és na gyob bak együtt lé te -
it, és lesz be lõ le egy sé ges nyelv,
ame lyet mind nyá jan ér tünk, mert Is -
tent di csõ í ti. Ke resz tyén fel ada tunk
kö nyö rög ni a Szent lé lek se gít sé gé ért:
„Veni Creator Spiritus!” („Jöjj, te -
rem tõ Szent lé lek!”)

Csonkáné Sza bó Mag da
evan gé li kus lel kész

(Folytatás az elõzõ oldalról)
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klub, sport kör tag jai, hi va ta li dol go zók
és a kép vi se lõ-tes tü le ti ta gok is. Tá mo -
ga tást ka pott az ak ció a la kos ság tól is.
A pol gár mes ter kö szö ne tét fe je zi ki a
részt ve võk nek a te le pü lés szeb bé té -
te lé ért.
A kép vi se lõ-tes tü let az 1. na pi ren di
pont ban fog lal ta kat el fo gad ta.
2./ Ren de let al ko tás az Ön kor -
mány zat 2008.évi zár szám adá -
sá ról.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán
pol gár mes ter
A pol gár mes ter is mer tet te az ön kor -
mány zat 2008. évi be vé te le i nek ösz  -
sze ge: 139.732 e.Ft, ki adá sa:
139.917 e.Ft, a kü lönb sé get a de cem -
ber 31-i füg gõ ki adás ál lo mány vál to -
zá sa okoz ta. A 2008. év ben is az ön -
kor mány zat gaz dál ko dá sa ki egyen sú -
lyo zott volt.
A kép vi se lõ-tes tü let az ön kor mány zat
2008. évi zár szám adá sá ról szó ló ren -
de le tet el fo gad ta a mel lék le tek kel
együtt.
3./. Be szá mo ló a 2008. év ben
vég zett el len õr zé sek rõl.   
Elõ ter jesz tõ: De ák né dr
Schiffner Már ta jegy zõ
A jegy zõ tá jé koz tat ta a Kép vi se lõ-tes -
tü le tet, hogy az Orosz lány Vá ros Pol -
gár mes te ri Hi va ta lá nak Bel sõ El len õr -
zé si Cso port ja az Öv eges Jó zsef Ál ta -
lá nos Is ko lá ban 2008. no vem ber 3.-
tól 2008. no vem ber 7.-ig vizs gá la tot
tar tott az ok ta tá si nor ma tí va- igény lés
do ku men tált sá gá nak el len õr zé se tár -
gyá ban. Az In téz ke dé si Terv ben meg -
ha tá ro zott fel ada tok tel je sül tek.
A Kép vi se lõ-tes tü let a 2008. évi el len õr -
zé sek rõl szó ló be szá mo lót el fo gad ta.
4./ Be szá mo ló Szákszend Köz -
ség Ön kor mány zat 2008. évi
gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del -
mi fel ada ta i nak el lá tá sá ról.
Elõ ter jesz tõ: Nagyigmánd és
kör nyé ke Gyer mek jó lé ti és Csa -
lád se gí tõ Szol gá lat 
Ta kács Gyön gyi csa lád gon do zó
De ák né dr. Schiffner Már ta jegy -
zõ
2004. ja nu ár 1-tõl Nagyigmánd Nagy -
köz ség Ön kor mány za tá val kö tött tár -
su lá si szer zõ dé ses for má ban tör té nik
a gyer mek jó lé ti és a csa lád se gí tõ fel -
ada tok el lá tá sa a köz ség ben, egy fõ
csa lád gon do zó sze mé lyé ben. A he lyi
ön kor mány zat a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi fel ada ta i nak el lá tá -

sá ról min den év má jus 31.-igátfogó
ér té ke lést ké szít, me lyet a kép vi se lõ-
tes tü let meg tár gyal. Az ön kor mány zat
a szo ci á li san hát rá nyos hely zet ben lé -
võ gyer me kek el lá tá sát a tör vé nyes
ke re tek kö zött biz to sít ja. A gyer mek-
és if jú ság vé de lem te rü le tén te vé keny -
ke dõk el kö te le zet ten és jó szín vo na -
lon lát ják el a mun ká ju kat.
A kép vi se lõ-tes tü let a gyer mek vé de -
lem hely ze té rõl szó ló be szá mo lót el -
fo gad ta.
5./ Ja vas lat a Pol gár mes te ri Hi -
va tal Ala pí tó Ok ira tá nak el fo ga -
dá sá ra.
Elõ ter jesz tõ: De ák né dr.
Schiffner Már ta jegy zõ
A költ ség ve té si szer vek jog ál lá sá ról
és gaz dál ko dá sá ról szó ló 2008. évi
CV. tör vény 44.§.(4) be kez dé se alap -
ján a költ ség ve té si szerv ala pí tó (irá -
nyí tó) szer ve már be jegy zett költ ség -
ve té si szerv ala pí tó ok ira tát 2009. má -
jus 15.-ig felül kell, hogy vizs gál ja
szer ve ze ti szem pont ból. Amen  nyi ben
to váb bi mû kö dés 2009. jú li us 1-je
után is in do kolt, ak kor a tör vény ben
fog lalt elõ írá so kat jú ni us 1-jé ig kell az
ala pí tó ok irat mó do sí tá sá val ér vé nye -
sí te ni. Áp ri lis 28-án a Ma gyar Ál lam -
kincs tár tá jé koz ta tót tar tott, ahol újabb
in for má ci ót nyúj tot tak az ala pí tó ok ira -
tot fe lül vizs gá la tá val és mó do sí tá sá -
val kap cso lat ban.
A fen ti ek mi att a kö vet ke zõ tes tü le ti
ülé sen ke rül sor az ala pí tó ok irat el fo -
ga dá sá ra.
6./ Tá jé koz ta tó Szákszend köz -
ség köz igaz ga tá si te rü le tén elõ -
for du ló sza bály sér té sek rõl.
Elõ ter jesz tõ: De ák né dr.
Schiffner Már ta jegy zõ
A jegy zõ rö vi den be szá molt az el múlt
év ben elõ for du ló sza bály sér té sek rõl.
2008.évben fel je len té sek szá ma: 8 db
volt, Is me ret len tet tes el len tett fel je -
len té sek szá ma: 2 db. Az el múlt év -
ben elõ for du ló sza bály sér té sek kö zül
is ki emel ke dett a köz ok ta tá si tör vény -
ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek
el mu lasz tá sa sza bály sér té si tény ál -
lás. Az egyes sza bály sér té sek rõl szó -
ló 218/1999.(XII.28.) Kor mány ren de -
let 141.§.értelmében:
„Az a szü lõ vagy tör vé nyes kép vi se lõ
a.) aki a szü lõi fel ügye le te vagy gyám -
sá ga alatt ál ló gyer me ket kel lõ idõ ben
az óvo dá ba, il let ve az is ko lá ba nem
írat ja be,
b.) aki nem biz to sít ja, hogy a fo gya té -
kos sá ga mi att a tan kö te le zett ség tel -

je sí té sé re nem ké pes gyer me ke a fej -
lõ dé sét biz to sí tó fej lesz tõ fel ké szí tés -
ben ve gyen részt,
c.)akinek a szü lõi fel ügye le te vagy
gyám sá ga alatt ál ló gyer me ke ugyan -
ab ban az óvo dai ne ve lé si év ben, az is -
ko lai élet mód ra fel ké szí tõ fog lal ko zá -
sok ról, il le tõ leg ugyan ab ban a tan év -
ben az is ko lai kö te le zõ fog lal ko zá sok -
ról iga zo lat la nul a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott mér té kû nél töb bet mu laszt
öt ven ezer fo rint ös  sze gû pénz bír ság -
gal sújt ha tó. Az is ko la kö te les a szü lõt
ér te sí te ni a tan kö te les ta nu ló el sõ iga -
zo lat lan mu lasz tá sa kor. Ha az is ko la
ér te sí té se ered mény te len ma radt, az
is ko la igaz ga tó ja ér te sí ti a gyer mek la -
kó he lye sze rint il le té kes jegy zõt. A sza -
bály sér té si el já rás le foly ta tá sa elõtt a
meg kell ke res ni a Gyer mek jó lé ti Szol -
gá lat csa lád gon do zó ját. A sza bály sér -
té si el já rás a leg utol só esz köz a tan kö -
te le zett ség re a li zá lá sá ra. El sõ eset ben
fi gyel me ze tést al kal maz a sza bály sér -
té si ha tó ság, majd pe dig a pénz bír ság
ki sza bá sá ra ke rül sor. Fon tos, hogy a
szü lõk és a ta nu lók érez zék a ta nu lás
fon tos sá gát.  
A Sza bály sér té si Ha tó ság a jö võ ben
is fo ko zot tab ban él ni kí ván a tör vé -
nyek ben ad ta le he tõ sé gek ki hasz ná -
lá sá val.
A Kép vi se lõ-tes tü let a tá jé koz ta tót tu -
do má sul vet te.
7./ Orosz lá nyi több cé lú Kis tér -
sé gi Tár su lá si Meg ál la po dás 9.
sz. mó do sí tá sá nak el fo ga dá sa.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán
pol gár mes ter       
Az Orosz lá nyi Több cé lú Kis tér sé gi
Tár su lás vé le mé nyez te a kis tér ség -
ben mû kö dõ köz ok ta tá si in téz mény -
fenn tar tó tár su lá sok át szer ve zé sét,
me lyet az in téz mé nyek be já ró ta nu lók
lét szám csök ke né se, va la mint a 2009.
évi költ ség ve té si tör vény elõ írá sai
ered mé nyez tek.
Kecskéd-Kömlõd Köz sé gi Ön kor -
mány zat ok In téz mény fenn tar tó Tár su -
lás meg szû né se mi att szük sé ges sé
vált a Tár su lás Meg ál la po dás mó do sí -
tá sa. 
A kép vi se lõ-tes tü let a mó do sí tást el fo -
gad ta.
8./ Egye bek
E na pi ren di pont ke re té ben a kép vi -
se lõ-tes tü let tá mo ga tá si ké rel mek -
rõl dön tött.
Szákszend, 2009. má jus 11.

De ák né dr. Schiffner Már ta
jegy zõ

(Folytatás az elõzõ oldalról)
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„Élõ víz-szint fel mé rés”
Ti zen nyol ca dik or szá gos
evan gé li kus hit tan ver seny 

„Ho gyan men tet te meg Jé zus a sül  lye dõ Pé tert?” „Lót
me lyik fo lyó nak a part ján te le pe dett le? „Hány osz lop -
csar no ka volt a Betesdának?” – né hány íze lí tõ kér dés
az áp ri lis 25-én le zaj lott or szá gos hit tan ver seny dön tõ -
jé nek fel ada ta i ból. Az egy há zunk if jú sá gi és gyer mek -
osz tá lya ál tal szer ve zett se reg szem lén mint egy há -
rom száz gyer mek (kö zöt tük ti zen ket ten Szákszendrõl)
mér te ös  sze tu dá sát a zug lói gyü le ke zet és az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ter me i ben – ez út tal víz -
zel kap cso la tos bib li ai tör té ne tek bõl.

Csonkáné Sza bó Mag da
evan gé li kus lel kész

Az õs ke resz tény gyü le ke ze -
tek a Hús vé tot nyolc na pon
át ün ne pel ték. A Hús vét haj -
na lán meg ke resz tel tek a li -
tur gi á ban új, fe hér ru hát öl -
töt tek. Az ün ne pi hét min -
den nap ján és még a kö vet -
ke zõ va sár nap is eb ben je -
len tek meg az is ten tisz te le -
ten. Ezért ne vez ték a Hús -
vét utá ni va sár na pot „fe hér -
va sár nap nak”. A ke resz tel -
te ket be ve zet ték a gyü le ke -
zet kö zös sé gé be, él het tek
az úr va cso rá val, és tel jes
jo gú tag jai let tek Krisz tus
egy há zá nak. Ezt az õsi gya -
kor la tot vit te to vább az Egy -
ház, ami kor a kon fir má ci ót
er re a va sár nap ra he lyez te. E gya kor -
la tot Ma gya ror szá gon több gyü le ke -
ze tünk is õr zi, és sok he lyütt ezen a
na pon kon fir mál nak gyer me ke ink.  
Szákszenden mi u tán az elõ zõ es ten
(áp ri lis 18.) a s z e n d i evan gé li kus
temp lom ban kon fir má ci ói vizs gát
állt meg hat test vé rünk:
Bog nár Ger gely – Kempf Mart ina -
Matisz Ben ce – Pa lo tai Esz ter – Sza -
bó Ro xá na – Szõllõsi Me dárd -, a
Gyü le ke zet pres bi té ri u ma, s te gyük
hoz zá né pes hall ga tó, hí võ kö zös ség
elõtt. Há rom Egy ház köz ség ün ne pel te
õket, és adott há lát azért, hogy Is ten
nem mond le ma sem né pé rõl, „kon fir -
mál” ma is fi a ta lo kat és idõ se ket, hi szen

– bár nem sze re tem a sta tisz ti kát, de
Szá kon 58, Szenden 42 és
Vérteskethelyen 15 test vé rünk em lé ke -
zett a ju bi le u mi is ten tisz te le ten ar ra,
hogy akár 10 …, meg le het 75 éve kon -
fir mált va la me lyik egy ház köz sé günk -
ben. A meg hí vot tak mint egy 75 %-a je -
lent meg a ju bi le u mon. Szenden és
Kethelyen sze re tet ven dég ség ke re té -
ben ün ne pel tünk to vább. Be szél get -
tünk, em lé kez tünk a rég múlt ról s ar ról,
hogy Jé zus meg mu tat ja mind nyá junk -
nak, hogy ve lünk van, és ak kor is ve lünk
lesz, ami kor a gyõ ze lem hí ré vel út nak
in du lunk, és a ha lál kul tú rá já ba ra gadt
vi lág nak az élet kul tú rá ját, a fel tá ma dás
hi tét és re mény sé gét hir det jük.
Az Úr im má ron két ezer éve hív ja és

vár ja asz ta lá hoz a hús -
vé ti hit ta nú it. Krisz tus
ígé re te ma is ér vé nyes.
Fel tá ma dá sa ma is va ló -
sá go san ha tó erõ. Az Úr
meg áll élet pá lyánk part -
vo na lán, meg szó lít és
hív. En ni és in ni ad, majd
meg bí zás sal küld el. Ha
nem va gyunk he lyün kön,
éle tünk med dõ és si ker -
te len ma rad. De Õ kon -
fir mál és küld min ket
még ak kor is, ha az élet
kul tú rá já nak hir de tõ it hol
kaf tán ban, hol dí szes ró -
mai kön tös ben, hol a ke -
reszt szent je le mö gé
bújt ha tal mas ko dás ban,

hol bo ká ig érõ sö tét bõr ka bát ban, hol
ko runk jól öl tö zött, egyennyakkendõs,
si ma szá jú zsar no ka i nak ké pé ben ül -
dö zik. Mert min dig akad nak té bo lyult
el mék, akik Krisz tus sír ját igye kez nek
is mét be han tol ni. A go nosz is tud ja,
hogy aki hús vé ti hit tel él, an nak ki tá -
gul a ho ri zont ja: Krisz tus fel tá ma dá -
sá ból él a föl dön, és ha lá la órá ján is
Krisz tus fel tá ma dá sá ból nyer örök
éle tet. Le gyünk hát bi zo nyo sak: olyan
Urunk van, aki mel let tünk áll. Se gít,
hogy nagy ko rú an gon dol kod junk, és
ural ma nem nyom ja el em ber sé gün -
ket, ha nem meg ne me sí ti azt.

Csonkáné Sza bó Mag da
evan gé li kus lel kész
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A Ma gyar Köz tár sa ság El nö ke 2009.
jú ni us 7. nap já ra tûz te ki az Eu ró pai
Par la ment tag ja i nak vá lasz tá sát.
A sza va zás 6 órá tól – 19 órá ig
tart.
A vá lasz tó pol gár sze mé lye sen, la kó -
he lyén sza vaz hat.
A sza va zás nap ján la kó he lyé tõl tá vol
lé võ vá lasz tó pol gár – ké rel mé re- bel -
föld ön iga zo lás sal, kül föld ön a Ma gyar
Köz tár sa ság nagy kö vet sé gén és fõ -
kon zu lá tu sa in ad hat ja le a sza va za tát.
A kül kép vi se le ti név jegy zék be va ló fel -
vé tel ét a vá lasz tó pol gár sze mé lye sen
vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok -
irat ba fog lalt meg ha tal ma zás sal ren -
del ke zõ meg ha tal ma zott út ján lak cí me
sze rint il le té kes he lyi vá lasz tá si iro da
ve ze tõ jé tõl 2009. má jus 22-ig kér he ti.
Iga zo lást sze mé lye sen vagy meg ha -
tal ma zott út ján 2009. jú ni us 5-én 16
órá ig, aján lott le vél ben pe dig úgy le -
het kér ni, hogy 2009. jú ni us 2-igmeg -
ér kez zen az il le té kes vá lasz tá si iro dá -
hoz. Iga zo lást leg ké sõbb 2009. jú ni us
5-én 16 órá ig le het ki ad ni.
A mó do sí tott név jegy zék 2009. jú ni us
5-én 16 órá ig te kint he tõ meg a pol -
gár mes te ri hi va tal ban. 
A lis tát ál lí tó pár tok a vá lasz tá si bi zott -
sá gok meg bí zott tag ja it leg ké sõbb
2009. má jus 29-én 16 órá ig je lent he -
tik be a vá lasz tá si bi zott ság el nö ké nél,
a sza va zat szám lá ló bi zott ság ese tén a
he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé nél.
A lis tát ál lí tó pár tok a kül kép vi se le ti
meg fi gye lõt leg ké sõbb 2009. má jus
29-én 16 órá ig je lent he tik be az Or -
szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál.
A vá lasz tá si kam pány 2009. jú ni us 5-
én 24 órá ig tart. Vá lasz tá si kam -
pányt foly tat ni 2009. jú ni us 6-án
0.00 órá tól jú ni us 7-én 19.00 órá ig
ti los!

He lyi Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je

A ju ta lom: 
egy iga zi ki rán du lás

Er zsi né ni hí vott min ket az igaz -
ga tói iro dá ba. Mind az öten kí -
ván csi ak vol tunk, mi rõl
le het szó. Egy ver seny re va ló fel -
ké rést kap tunk az Orosz lá nyi Vá -
ro si Könyv tár tól, me lyet azon nal
el vál lal tunk.
Öt hó na pon ke resz tül ol dot tuk

meg a fel ada to kat. Tér kép, vá ro -
sok, ké pes lap, képfotó… és hó -
nap ról, hó nap ra egy új ré gió vagy
or szág. Valkó Má té, az egyet len
fiú a csa pat ban, ké szí tet te el az
úti ter vet. Esz ter ke ál lan dó fel -
ada ta volt a ké pes lap el ké szí té -
se. Il di, Ka ro la és én vál to zó fel -
ada to kat ka punk. Kí sé rõ ren dez -
vé nyek is vol tak: tán col tunk, et -
tünk, va la mint bar ká csol tunk. Ka -
ti né ni tõl, a ver seny szer ve zõ jé tõl
min dig kap tuk a di csé re te ket a
mun kán kért, ami ben Er zsi né ni
se gít sé ge nagy sze re pet ját szott.
Si ke rült meg sze rez nünk az el sõ
he lyet! A ju ta lom egy iga zi ki rán -
du lás volt. Áp ri lis 25-én men tünk
Balatonfûzfõre a Serpa ka land -
park ba. Ott az tán min den ki
szem be sült ve le, men  nyi re bá tor
is õ va ló já ban. A mászófalat a mi
csa pa tunk ból sen ki sem vál lal ta
be. Min den ki na gyon meg fon tolt
volt. A drót kö tél-csúsz da hos  szú
volt és a ma gas ból in dult, szin te
a fák fö lött su hant át az, aki ki pró -
bál ta. A ka land park har ma dik ál -
lo má sa egy aka dály pá lya, per sze
ez is több mé ter ma gas ban. Aki
ezt ki pró bál ta tel jes vé dõ fel sze -
re lést ka pott. Az el sõ ne héz sé ge
az volt, hogy mint a cir kusz ban a
kö tél tán cos ok, egy ki füg gesz tett
dró ton kel lett át men ni és csak két
kö tél volt hoz zá se gít sé gül. Hí -
don majd is mét kö tél pá lyá kon
kel let vé gig men ni. Ta lán
Balatonfûzfõn ami a leg na gyobb
si kert arat ta, az a bo bo zás volt.

Ki csit ha son lí tott a hul lám vas út -
ra, de ezt min den ki él vez te. Esz -
ter ké vel már az el sõ kör ben fel fe -
dez tük a Ba la tont a há tunk mö -
gött. Szép ki lá tás tá rult elénk.
Fûz fõi utunk utol só hely szí ne egy
ét te rem volt, az éte lek el fo gyasz -
tá sa után már egy ki csit el fá rad -
va, de kí ván csi an men tünk át
Veszp rém be, a ki rály nõk vá ro sá -
ba az ál lat ker tet meg te kin te ni. Kí -
ván csi an, ér dek lõ dõ en néz tem
vé gig az ál la to kat. Né há nyat na -
gyon meg saj nál tam, mert úgy
érez tem, nem ne kik il lõ kör nye -
ze tet si ke rült lét re hoz ni az ál lat -
kert ben. Vol tak la kók, ame lyek
ásí toz tak, fe küd tek, alud tak és
nem mu tat ták meg ma gu kat a kí -
ván csi lá to ga tók nak. A pré ri ku -
tyák vol tak szá mom ra a leg ked -
ve seb bek. Sza ba don mász kál -
hat tak az ál lat kert ben, mert ki bír -
tak búj ni, vagy ha nem, hát ki ás -
ták ma gu kat, de nem men tek el.
Egy fo tó ked vé ért pár má sod per -
cig moz du lat la nok ma rad tak. 
Már na gyon el fá rad tam, így jól is
esett, hogy is mét a busz ban vol -
tunk, és in dul tunk ha za fe lé. Ér de -
kes és jó ki rán du lás volt. 

Müller Fan ni
6. osz tá lyos ta nu ló

Meg nyer tük!

Ez nem olyan ver seny volt, mint
a töb bi. Õs  szel kez dõ dött min -
den. Er zsi né ni fel ké ré sé re, Má -
té, Esz ter, Fan ni, Ka ro la és én
egy iga zán sok mun kát igény lõ
fel adat elé áll tunk öt hó nap ra. Ta -
ná ra in szí ve sen se gí tet tek, ha
va la hol el akad tunk. 
Na gyon örül tünk, ami kor meg -

tud tuk, hogy mi ér tük el az el sõ
he lye zést, bár ki csit igaz ság ta -
lan nak tar tot tuk, hogy az el sõ öt
he lye zett ugyan azt a ju tal mat
kap ja. Egy ki rán dult
Balatonfûzfõre és Veszp rém be. 

Is ko lánk éle té bõl
Az is ko la ta nu ló i ból ál ló öt fõs csa pat 5 hó na pon ke resz tül
vett részt egy iga zán em bert pró bá ló ve tél ke dõ so ro za ton.
Amit vé gül meg is nyer tek. A ver seny me ne té rõl, va la mint
a ju ta lom ki rán du lás ról szól nak az aláb bi be szá mo lók. 

(Folytatás a következõ oldalon)
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A ki rán du lás nap já ra reg gel 7,45-re
volt ren del ve a busz. Mi csak vár tunk
és fáztunk… majd nem egy óra ké sés -
sel ér ke zett a busz. El sõ úti cé lunk a
balatonfûzfõi ka land park volt. A lá -
nyok kal tá vol ról fi gyel tük az ese mé -
nye ket, majd csak en  nyit hal lot tunk:
ezt az is ko lá ért te szem! – és Ka ro la
már a drót kö té len csú szott. Egy ki csit
bo boz tunk, utá na men tünk ebé del ni.
Ezek után a veszp ré mi ál lat- és nö -
vény ker tet vet tük szem ügy re. 
Ha za fe lé már na gyon el fá radt a csa -
pat, per sze vol tak ki vé te lek, akik tõl
har so gott az egész busz (na, nem kö -
zü lünk!). 
Ér de kes egy nap volt, a vá ra ko zást
és a nagy han gú gye rek tár sa in kat le -
szá mít va szí ve sen men nék a töb bi ek -
kel egy ilyen nap ra. 

Lõrincz Il di kó
8. osz tá lyos ta nu ló

Be utaz tuk Eu ró pát
A 2008-as és 2009-es tan év ben in -
dul tunk egy iz gal mas nak ígér ke zõ
ver se nyen, mely nek ne ve: Hét mér föl -
des Uta zá si Iro da. Ez a ve tél ke dõ Eu -
ró pa or szá ga i val, tá ja i val fog lal ko zott.
Ót hó na pon át ké szí tet tünk út vo nal -
ter vet, ter vez tünk ké pes la pot. Az ép -
pen ak tu á lis or szá gok hoz is mer te tõ
fel ada to kat ol dot tunk meg. Kis csa pa -
tunk öt fõ bõl állt. Ko vács Ka ro la,
Lõrincz Il di kó, Müller Fan ni, Valkó Má -
té és Pa lo tai Esz ter ver seny zett. A
ver seny cél ja az volt, hogy kö ze lebb
hoz za hoz zánk Eu ró pát, új ha gyo má -
nyo kat, szo ká so kat is mer jünk meg.
Mun kán kat Er zsi né ni, Or si né ni, Ist -
ván bá csi se gí tet te. Ni ki né ni és Éva
né ni a ké pes lap ok el ké szí té sét köny  -
nyí tet te meg.

Nem hi á ba va ló
volt a nagy igye ke -
zet, mun kánk meg -
hoz ta gyü möl csét.
A Hét mér föl des
Uta zá si Iro da I. he -
lyét sze rez tük meg.
J u  t a  l o m  b ó l
Balatonfûzfõre a
Serpa ka land park -
ba, a ba la to ni bob
pá lyá ra, va la mint a
veszp ré mi ál lat -
kert be lá to gat tunk
el. Balatonfûzfõn a
Fûz fa ven dég lõ ben
egy ki adós ebé den
is részt ve het tünk. A ka land park -
ban meg mu tat ko zott ki iga zán
bá tor! Vol tak csen des szem lé lõk,
de lel kes vál lal ko zók is. Iga zán a
bo bo zást él vez tük.
Fá rad tan, sok él mén  nyel és új
is me re tek kel gaz da god va tér tünk
ha za. Csa pa tom ne vé ben is bát -
ran me rem ál lí ta ni, hogy a ver -
seny köz ben és a ju ta lom ki rán -
du lá son egy aránt jól szó ra koz -
tunk, és ös  sze ko vá cso ló dott kis
csa pa tunk. Kö szö net tel tar to zunk
ta ná ra ink nak, akik se gí tet tek,
hogy ki hoz zuk ma gunk ból a ma -
xi mu mot.
Kö szön jük!         Pa lo tai Esz ter

7. osz tá lyos ta nu ló 

Be szá mo ló 
a ki rán du lás ról

Ke let-Eu ró pa, Kö zép-Eu ró pa,
Nyugat-Európa… Hí vó sza vak az Eu -
ró pai kör út cí mû ve tél ke dõ so ro zat
fel adat lap ja i ról, amit elõ ször 2008 no -
vem be ré ben ka pott kéz hez a szák-
szendi is ko la Ja ka bos Ödön Kö ve tõi

el ne ve zé sû csa pa -
ta. Öt hó nap ke -
mény mun ka után
2009. áp ri lis 22-én
vé get ért a ver seny,
és a nyolc csa pat -
ból mi let tünk a leg -
job bak: el sõk let -
tünk! A nye re mé -
nyünk egy ju ta lom -
ki rán du lás volt,
amit a ver seny
s z e r  v e  z õ  j e ,
Szlezákné Mol nár
Ka ta lin (az Orosz -
lá nyi Vá ro si Könyv -
tár dol go zó ja) szer -

ve zett, és ami re 2009. áp ri lis 25-én
ke rült sor. Az nap reg gel ki néz tem az
ab la kon, és lát tam: a nap süt, az égen
pár bá rány fel hõ, és a szel lõ kint meg -
moz gat ta a le ve le ket. Cso dá la tos idõ,
gon dol tam, és alig vár tam, hogy
Orosz lá nyon le gyek. A Mû ve lõ dé si
Ház nál gyü le kez tünk. A mi kis csa pa -
tunk, Fan ni, Má té, Esz ter és a kí sé rõ -
ta ná runk, Éva né ni, Il di kó és én már
rég ott vol tunk, ami kor a töb bi ek csak
ak kor szál in góz tak. Ere de ti leg 7:45-
kor in dul tunk vol na, és egy óra ké sés -
sel ugyan, de a busz meg jött. El in dul -
tunk, és én ki néz tem az ab la kon. Jó
volt lát ni, hogy a táj zöld volt. Csu pa
zöld. Elõ ször Balatonfûzfõre men tünk,
a Serpa Ka land park ba.  Nem kér dés,
min den ki nek tet szett, ám úgy lát tam,
a bob volt a leg jobb. Ab ba min den ki
be szállt. Még az a ki csi, hat éves kis -
fiú is, aki bát ran má szott fel a (kü lön,

(Folytatás az elõzõ oldalról)

(Folytatás a következõ oldalon)
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ki csik szá má ra ké szí tett) fal ra is. Olyan
egy óra tájt meg ebé del tünk a Fûz fa
ven dég lõ ben. A kö vet ke zõ ál lo más a
Veszp ré mi Ál lat kert volt. Be kell vall jam,
Veszp rém le nyû gö zött, gyö nyö rû vá -
ros. A hos  szú ál lat ker ti  sé ta után fá -
rad tan ül tünk be a busz ba. Es te fe lé
még min dig vi lá gos volt. Jól esõ ér zés
volt, hogy bár el fá rad tam, a fü lem ben
di ák tár sa im si kol to zá sa it (amit kü lön -
ben a bob vál tott ki be lõ lük) hall gat va
gyö nyör köd tem a gyö nyö rû táj ban. Es -
te nyolc óra kö rül ér tünk ha za.
Fan tasz ti kus ki rán du lás volt, és re mé -
lem, orosz lá nyi tár sa im nak nem fáj nak
az óta a hang szá la ik,  hi szen olyan fe -
led he tet len han got ad tak ki ma guk ból!

Ko vács Ka ro la, 
8. osz tály

Ki rán du lás
Reg gel, 7 óra kor in dul tunk
Szákszendrõl Orosz lány ra, ahon nan
egy bus  szal men tünk to vább
Balatonfûzfõre a ka land park ba.
A park ban ki le he tett pró bál ni a fal má -
szást, a kö tél csúsz dát, íjászkodni is
le he tett, és a ka land ös vé nyes is vé gig
le he tett men ni. Én vé gig men tem a
ka land ös vé nyen, és ki pró bál tam a kö -
tél csúsz dát. Dél kö rül már a bo bon ül -
tünk. A bo bo zást min den ki na gyon él -
vez te. Utá na el in dul tunk Veszp rém be
hogy meg néz zük az ál lat ker tet. Na -
gyon sok ér de kes ál la tot lát tunk. A
nap vé gé re min den ki el fá radt. Na gyon
jól érez tem ma gam.

Valkó Má té 
6. osz tály

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Ge re cse 10
Idén áp ri lis 8-án, szom ba ton ren dez ték
meg Ta ta bá nyán a Ge re cse 50, 20 és
10 km-es gya log tú rát.
Ezen a ren dez vé nyen is ko lánk ból va la -
men  nyi tá von vol tak részt ve võk. Tan tes -
tü le tünk bõl egy fõ ne ve zett az 50 km-es
gya log lás ra, egy ta nu ló csa lád já val a 20
km-t vá lasz tot ta, a leg több részt ve võ
pe dig a 10 km-en in dult. Kö zü lük öten
két pe da gó gus kí sé re té vel 4 óra 45 perc
alatt tel je sí tet ték az út vo na lat.
A má so dik osz tá lyo sok nak an  nyi ra tet -
szett a prog ram, hogy el ha tá roz ták, jö -
võ re is in dul ni fog nak. Re mél jük, ezt
egy év alatt nem fog ják el fe lej te ni, sõt,
ba rá ta i kat, is me rõ se i ket is ma guk kal
hív ják majd er re a kel le mes sé tá ra.

Láz ár Ani kó

Hó nap ta nu ló ja
A „Hó nap ta nu ló ja” cí met már ci us hó -
nap ban az al só ta go zat ban Bazsó Esz -
ter 3. osz tá lyos ta nu ló ki tar tó szor gal -
má ért kap ta. A fel sõ ta go zat ban, eb ben
a hó nap ban nem ke rült ki osz tás ra ez a
meg tisz te lõ cím. 
Áp ri lis hó nap ban az al só ta go zat ban
Zsargó Vik tó ria 2. osz tá lyos ta nu ló szor -
gal má ért és ja vu ló al kal maz ko dó ké pes sé -
gé ért, a fel sõ ta go za ton Ko vács Ka ro la 8.
osz tá lyos ta nu ló kö zös sé gi mun ká já ért és
szor gal má ért ér de mel te ki. 

Ver se nyek
Az el múlt hó nap ban több olyan kis tér sé -
gi és me gyei szin tû ver se nyen is részt
vet tek ta nu ló ink, ahol szép, elõ ke lõ he -
lyet sze rez tek meg. Környén ke rült
meg ren de zés re az an gol nyel vi ve tél ke -

dõ, ahol má so dik, a Bokodon meg ren -
de zés re ke rü lõ ter mé szet tu do má nyi ve -
tél ke dõn pe dig ne gye dik he lye zést ér tek
el. Gom bás Ani ta, Ko vács Vanessza,
Valkó Pet ra, Ko vács Im re kép vi sel te
is ko lán kat mind két al ka lom mal.
Két olyan me gyei ver se nyen is na gyon
szép ered ményt ér tek el, ahol a ver sen -
gés, meg mé ret te tés több for du ló ból állt,
több hó na pon ke resz tül kel lett szín vo na -
las csa pat mun ká ban dol goz ni uk a gye re -
kek nek. Az eu ró pai kör út ver se nyen el ért
el sõ he lye zé sük nek va la mennyi en büsz -
kék va gyunk! A fel ké szü lés rõl, a ver seny -
rõl és a balatonfûzfõi ju ta lom ki rán du lás ról
bõ veb ben ol vas hat nak az új ság lap ja in. A
24 Óra me gyei na pi lap ál tal meg ren de -
zett LA DIK mé dia ve tél ke dõn már több

éve vis  sza té rõ részt ve või is ko lánk ta nu -
lói. Az õs  szel kez dõ dõ, há rom for du ló so -
rán mind vé gig el sõk vol tak Médikusaink:
Kempf Mart ina, Lõrincz Il di kó, Ko csis
Ge or gi na, Pa lo tai Esz ter, Ba bai Sán -
dor. A Ta ta bá nyán meg ren de zett dön tõ -
be el sõ ként ju tot tak to vább az esz ter go -
mi, ta ta bá nyai, ko má ro mi vá ro si is ko lá kat
meg elõz ve. A vég sõ meg mé ret te té sen le -
csúsz tak ugyan a do bo gó ról, így is di csé -
ret il le ti õket. 
Gra tu lá lunk va la men  nyi ver seny zõnk -
nek!

Palotainé Papp Éva

Gyer mek nap má jus 22.
Má jus 22-én dél elõtt ke rül sor a Gyer -
mek nap ren dez vé nye i re az is ko lá ban,
dél után 16 órá tól a Gyer mek fesz ti vá -
lon mu tat koz nak be ta nu ló ink.

Min den kit sze re tet tel vá runk!

Ap róbb hí rek

A Föld nap ján Szákszenden
Már ko ra dél elõtt el in dul tak
a sport kör, a nyug dí jas klub
tag jai, az is ko la di ák jai, a
köz ség há za dol go zói és a
kép vi se lõ-tes tü let tag jai,
hogy a sze mét sze dés mel -
lett nö vé nyek kel te gyék ott -
ho no sab bá a köz te rü le te ket.
Vol tak, akik vi rá go kat aján -
lot tak, fel, s olya nok is, akik
sa ját por tá juk elõtt vág ták a
fü vet, vi rá go sí tot tak.
A Föld Nap já ra tel je sen meg újult a Kis kuc kó óvo da ját szó ud va ra is, el sõ sor ban a
szü lõi kö zös ség mun ká já nak kö szön he tõ en, mely nek tag jai fes tet tek, má zol tak,
ül tet tek, par kot ren dez tek, ker tész ked tek, il let ve ja ví tot ták a já té ko kat, hogy a jó
idõ be kö szön té vel mi nél job ban érez zék ma gu kat az ap ró sá gok a kul tu rált kör nye -
zet ben.                                                         Ön kor mány zat
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13. SZÁKSZENDI FALUNAP
2009. má jus 29-30.

2008. má jus  29. (pén tek)

15.00 h. Ki ál lí tás   -   meg nyi tó
Szákszend köz ség  25 éves múlt já ról - Fa lu ház kis te rem 

15.15 h. Gyer mek szín ház-ta lál ko zó

2008. má jus 30. (szom bat)
A ren dez vény hely szí ne: Fa lu ház és ud va ra

Mûrosvezetõ: Ko vács Lajosné

8.00 — 12.00 Kis pá lyás fo ci
- ne ve zés a hely szí nen 7,30-tól  
csak he lyi csa pa tok nak, 
ne ve zé si díj: 2000.-Ft/csapat

12.00 h Ün ne pi ebéd

14.00 h Meg nyi tó
Kis kuc kó Óvo da mû so ra
Jáz min Majorette és Jazzbalett cso port 
be mu tat ko zá sa- Dad

14.30 h   Arany ko csi Néptáncegyüttes Ezüst sze kér 
néptác-csoportja Kocs 

15.00 h Hu pi kék Törpikék-gyermekmûsor

15.00 h — 19.00 h Virgonckodó ját szó park gye re kek nek
15.00 h - 18.00 h Arc fes tés, lufihajtogatás
15.00 h — 18.00 h Gra fo ló gus, jós nõ

16.00 h AB BA Show

16.45 h 24 Óra to tó
Ered mény hir de té sek

17.00 h    Ka ra te-be mu ta tó Nagyigmánd

17.30 h   Shilouette Eu ró pa és Vi lág baj nok 
Tánc cso port - Orosz lány be mu ta tó ja

18.00 h    Sram li Kings  együt tes mû so ra

19.00 h    Tom bo la

20.00 h    Ut ca bál
Tüzijáték

Bü fé, me leg étel, hi deg ital egész nap

Min den ki nek jó szó ra ko zást kí vá nunk!!!
Lász ló Kál mán pol gár mes ter
és a kép vi se lõ-tes tü let tag jai
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- Édes anyád nagy öröm mel me sél -
te, hogy az Arany Já nos Or szá gos
Kö zép is ko lai ver se nyen most már
har mad szor sze re pel tél ki vá ló an.

- Az ta lán túl zás, hogy ki vá ló an, de
va ló ban az idén ér tem el
a leg jobb ered ményt, har -
ma dik let tem. Ki csit el -
szo mo rí tott, hogy a szó -
be lin le csúsz tam a har -
ma dik hely re, mert az
írás be lin az enyém lett a
leg jobb.

- Én azt hi szem, na gyon
so kan len né nek bol do -
gok a mai gim na zis ták
kö zül egy or szá gos har -
ma dik hel  lyel. Úgy hogy
el ke se re dés re sem mi
okod! Me sélj ne kem er -
rõl a ver seny rõl egy ki -
csit!

- Évek óta Eger ben ren de zik meg ezt
a ver senyt, ahol az Arany Já nos te -

het ség gon do zó prog ram ban részt ve -
võ kö zép is ko lás ok leg jobb ma gya ro -
sai vesz nek részt. Bár a ma gyar nem
a ked venc tan tár gyam – a tör té nel met
job ban sze re tem -, még is öröm mel in -
dul tam el ezen a ver se nyen már el sõ

al ka lom mal is. Az tán mi kor rá jöt tem,
hogy nem is megy ez ne kem olyan
ros  szul, pró bál koz tam a kö vet ke zõ
év ben is, és az idén is. Év rõl-év re

jobb he lye zést ér tem el.  Saj nos, jö võ -
re már nem me he tek, mert csak 9-11.
év fo lya mo sok nak le het raj ta in dul ni.
Eger ben nagy sze re tet tel fo gad tak
min ket min dig, büsz kén mu tat ták be a
vá ros ne ve ze tes sé ge it, sza bad idõs
prog ra mok ról is bõ ven gon dos kod tak.
Ez kel lett is, mert elég meg ter he lõ volt
szel le mi leg a ver seny, kel lett egy kis
la zí tás. Idén kü lö nö sen, hi szen Ara -
nyon kí vül Kányádi Sán dor is sze re -
pelt a ver seny fel adat ban. Ró la pe dig,
mint a ha tá ron tú li ma gyar köl tõk rõl,
saj nos na gyon ke vés az in for má ci ónk. 

- Ho gyan to vább? Mik a
jö võ rõl az el kép ze lé se id?

- Most a ta nu lás ra, az év
vé gé re kell kon cent rál nom,
jó len ne egy ki csit ja ví ta ni
fi zi ká ból, ab ból ugyan is
nem ál lok va la mi fé nye -
sen. Ezen kí vül sze ret nék
meg ta nul ni gép ko csit ve -
zet ni is, er re van az is ko -
lánk ban le he tõ ség.

- Szív bõl gra tu lá lunk Ne -
ked a szép ered mény hez,
re mél jük ha son lók ról ké -
sõbb is be tu dunk szá -

mol ni. To váb bi jó ta nu lást, és sok si -
kert kí vá nok!

Hirják Gáborné

EZ SZÉP TEL JE SÍT MÉNY VOLT!
Ked ves, sze líd fi a tal lány Ko vács La u ra, a ta tai Eöt vös Jó zsef Gim ná zi -
um 3. év fo lya mos ta nu ló ja, aki az Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog -
ram ban vesz részt. Ta nul má nya i hoz a szákszendi Ön kor mány zat is hoz -
zá já rul. Nem sze ret hi val kod ni sem a kül se jé vel, sem a tu dá sá val. Ho -
lott mind ket tõ re, de kü lö nö sen az utób bi ra iga zán büsz ke le het. És mi
is büsz kék le he tünk rá, hogy az ala po kat a mi is ko lánk ban sze rez te meg
ah hoz, ami rõl az aláb bi ak ban be szá mol:

Nyu szi fü lét he gye zi
He gyez het te is a fü lét nyu lunk Hús vét
ked dén az óvo dá ba ér ke zé se kor, hi -
szen a sok kis gye rek mel lett még nem
ta lál ko zott en  nyi fel nõt tel. Sok óvó né -
ni lá to ga tott el az orosz lány kis tér sé gi
óvo dá i ból, hogy ve lünk ün ne pel je nek.
Nagy volt a gye re kek örö me mi kor az
ud va ron sor ra fe dez te fel a fé szek -
ben, bo kor alatt, fák tö vé ben az aján -
dé ko kat. Öröm mel vet ték bir tok ba az
SZM nyu szi aján dé kát a csi bés ru gós
hin tát és még a ho mo ko zó já té ko kat,
lab dát. Ter mé sze te sen nem ma rad tak
a lá nyok szá ra zon sem. A fi úk fel sze -
rel ve ér kez tek, a kis lány ok ko sár kák -
ban hoz ták a lo cso lá sért já ró pi ros to -
jást, édes sé get.

El ér ke zett az utol só szín ház bér le ti
elõ adás áp ri lis 23-án.
Így az óvo da la kói fel ke re ked tek. Az
elõ adás cí me: He tet egy csa pás ra
Az elõ adás ke re té ben há rom nép me -
sét ját szot tak el ke ret be fog lal va a szí -
né szek. Na gyon jó volt az elõ adás. A
gye re kek na gyon- nagy ér dek lõ dés sel
néz ték vé gig.

Áp ri lis utol só nap ján
Bú csút vet tünk Cserné Lakner Tí mea
óvó né ni tõl. Õ egy évet töl tött ve lünk.
Ez alatt az idõ alatt na gyon meg sze -
ret ték az óvo da dol go zói és a gye re -
kek. A fel nõt tek kel ba rát sá gos és se -
gí tõ kész volt, a gye re ke ket na gyon
sze ret te és min dig igye ke zett a leg -

jobb tu dá sa sze rint ne vel ni és ok tat ni
Õket. Saj nál juk, hogy el ment.

Má jus el sõ va sár nap ja a
leg szebb Ün nep
Ek kor kö szönt jük az édes anyá kat.
Óvo dánk ban má jus 5-én tart juk az
Anyák na pi ün ne pélyt. Er re az ese -
mény re a gye re kek több hé ten át ké -
szül nek, na gyon-nagy gond dal ké szí -
tik az aján dé ko kat (hogy az övé le -
gyen a leg szebb). Az aján dé kok mel -
lett ver sek kel, éne kek kel ké szü lünk
az ün nep re. Az ün nep sé gen min den
kis gyer mek anyu ká ja, nagy ma má ja
részt vesz. A mû sor alatt lát ni egy-két
könny csep pet a meg ha tott ság tól az
anyu kák sze mé ben. Ez az Ün nep na -
gyon meg ha tó és sze re tet tel jes.

Ovi kró ni ka

(Folytatás a következõ oldalon)
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Óvo dai be íra tás

Óvo dánk sze re tet tel vár ja kö -
vet ke zõ la kó it. Óvo dai be íra -
tás má jus 14-én és 15-én 8
órá tól 16 órá ig.

Ha má jus, 
ak kor GYE REK NAP!

Sze re tet tel vá runk min den kit má jus
23.-án 14 órá tól a ha gyo má nyos
gyer mek na pi ker ti mu lat sá gunk ra
az óvo dá ba. 15 órá tól: Kin cses lá -
da Báb szín ház, majd me sés ve tél -
ke dõ, ug rá ló-vár vár ja a gye re ke -
ket.
Sze re tet tel vá runk min den kit!

Krihó Ferenené
Óvó nõ

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Szákszenden má jus el sõ va sár nap ja
nem csak anyák nap ja, de a Szendi ka -
to li kus temp lom vé dõ szent jé nek (mun -
kás szent Jó zsef nek) az ün ne pe is,
ezen al ka lom mal lá to ga tott el hoz zánk,
Író Sán dor plé bá nos meg hí vá sá nak
ele get té ve, dr. Szendi Jó zsef nyu gal -
ma zott veszp ré mi ér sek. Aki itt lé te kor
el mond ta, hogy nagy örö met je lent
szá má ra a meg hí vás, hi szen ré gi vá -
gya volt már, hogy a ne vé vel azo nos
te le pü lés sel meg is mer ked jen, amit,
mint azt több ször is ki hang sú lyoz ta na -
gyon szép nek ta lált.
Ér sek Atya a szent mi se be ve ze tõ jé ben
el mond ta, hogy mennyi re fon tos az õ
éle té ben Szent Jó zsef sze re pe, hi szen
nem csak ne ki, az édes ap já nak is õ volt
a vé dõ szent je, aki an nak ide jén ép pen
Jó zsef nap kor hunyt el a ke zei kö zött. A
pré di ká ci ó já ban is fel hív ta az egy ház -
köz ség fi gyel mét Szent Jó zsef rend kí -
vü li sze re pé re a Szent csa lád éle té ben,

és ki emel te, fon tos sá gát éle te pél dá já -
nak a mai em ber, a mai csa lád apák
szá má ra is. 
Kü lön meg tisz tel te tés volt szá mom ra,
hogy ti zen négy kép vi se lõ tár sam mal
együtt ezen a na pon, az Ér sek Atya je -
len lét ében te het tük le az egy ház köz sé -
gi kép vi se lõi es kün ket. Ez zel kap cso -
lat ban a püs pö ki ki ne ve zé se in ket a
Szent mi sét kö ve tõ fo ga dá son ve het tük
át, ahol két kép vi se lõ tár sunk (Müller
Mik lós és K. Sza bó Fe renc), örö kös
kép vi se lõ tes tü le ti tag sá got és püs pö ki
di csé re tet iga zo ló ok le ve let ka pott.
A fo ga dást kö ve tõ en még hos  sza san
el be szél get tünk Ér sek Atyá val, majd
bú csú zó ul meg ígér te, hogy imá i ba fog -
lal ja a szendi em be re ket.
Én ez úton is sze ret ném meg kö szön ni
Ér sek Atyá nak a gyö nyö rû Szent mi sét,
az em lé ke ze tes sza va kat, és ké rem to -
váb bi éle té re Is ten ál dá sát!

Sza bó Nó ra

Szákszendre lá to ga ta tott 
dr. Szendi Jó zsef ér sek

Vas tag bél rák
A má ju si szám ban is mét egy da ga na -
tos be teg ség rõl sze ret nék bõ veb ben
tá jé koz ta tást ad ni. Mi e lõtt a cím ben
sze rep lõ be teg ség re rá tér nék en ged -
jék meg, hogy át te kint sem a je len le gi
ma gyar hely ze tet.
Ma gya ror szá gon a szü le tés kor vár ha -
tó élet tar tam mind a nõk (76,5 év -
2003-as adat, for rás: internet), mind a
fér fi ak (68,3 év) ese té ben ke ve sebb,
mint az eu ró pai át lag (nõk: 81-82 év,
fér fi ak: 75 év), sõt már az azo nos gaz -
da sá gi hely zet ben lé võ ál la mok kö zül
is so kan meg elõz tek (Cseh or szág -
nõk: 78,5 év, fér fi ak: 72,0 év; Szlo vá -
kia – nõk: 77,8 év, fér fi ak: 69,9 év;
Len gyel or szág – nõk: 78,9 év, fér fi ak:
70,5 év). Eb ben sze re pet ját sza nak a
na gyon nagy szá mú és na gyon fi a tal
élet kor ban je lent ke zõ kardio-
vaszkuláris be teg sé gek és azok szö -
võd mé nyei (ma gas vér nyo más, ma -
ga sabb vérzsírszintek, túl súly, moz -
gás sze gény élet mód, majd az ezek -
bõl ki ala ku ló ér el me sze se dés, szív in -
fark tus, agy vér zés ill. agy lá gyu lás). 
Má sik vár ha tó élet tar ta mot je len tõ sen

csök ken tõ be teg ség cso port, a da ga -
na tos be teg sé ge ké. Ezek szá ma is je -
len tõ sen csök kent he tõ meg fe le lõ élet -
mód ki ala kí tá sá val már gyer mek kor tól
kezd ve, ill. ko rai, még gyó gyít ha tó ál -
la pot ban fel is mer he tõ szû rõ vizs gá lat -
okon va ló rész vé tel lel.
Ezek hal la tán min dig meg szó lal a jó
ma gyar „Pató Pál Úr”: „Ej, rá érünk ar -
ra még!” Eb ben azt hi szem nem csak
a dol gok ha lo ga tá sa van ben ne, ha -
nem az is, hogy „va la mi ben úgy is
meg szo kás hal ni”, „az élet úgy is is
vé get ér egy szer”. Csak az nem mind -
egy, hogy mi lyen mi nõ ség ben él jük le
azt az idõt, ami meg ada tott. Saj nos
er re leg töb ben ak kor döb be nek rá, mi -
kor már sú lyos be teg sé gek ben szen -
ved nek, or vos tól or vo sig jár nak, eset -
leg nagy mû té te ken, ko moly mel lék -
ha tá sok kal ren del ke zõ gyógy sze res
ke ze lé se ken ese tek át. Ilyen kor le het
le mon da ni min den rõl, okol ni má so kat,
saj nál ni ag gó dó sze ret te in ket, de még
jobb len ne meg gyõz ni az utá nunk jö -
võ ge ne rá ci ót ar ról, hogy men  nyi re
fon tos egész sé ge sen, jó za nul él ni.
A vas tag bél rák Ma gya ror szá gon nép -
egész ség ügyi mé re tû prob lé ma, mert 
• a Nem ze ti Rák re gisz ter éven te mint -

egy 7600 új vas tag bél ben je lent ke zõ
rák ese tet tart nyil ván. 
•  a KSH (Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va -
tal) ada tai sze rint éven te kö zel 5000
fér fi és nõ hal meg vas tag-, és vég bél -
rák mi att; a da ga na tos hal álo kok gya -
ko ri sá gá nak sor rend jé ben fér fi ak nál a
tü dõ rák, nõk nél az em lõ rák mö gött –
de az zal kö zel azo nos gya ko ri ság gal
– a vas tag- és vég bél rák má so dik he -
lyen áll. A nõk ha lá lo zá sa 1999 óta kis
mér ték ben csök ken, a fér fi ak kö zött -
mér sé kel ten bár – to vább emel ke dik. 
A vas tag- és vég bél rák okoz ta ha lá lo -
zá sok szá mát a szû rés út ján je len tõ -
sen csök ken te ni le het, mi vel:
• több sé gük a bél nyál ka hár tya jó in du -
la tú po lip ja i ból in dul ki; 
•  rossz in du la tú vá vá lá suk idõ ben el -
hú zó dó fo lya mat;
•  a ki fej lõ dõ ben lé võ rák so ká ig a bél -
fal ra szo rít ko zik, és, bár hos  szú ide ig
tü net men tes ma rad, gyak ran sza ka -
szo san vér zik.
A vas tag bél rák ko rai és ké sõi tü ne tei:
• szék let ha bi tus vál to zás (szék re ke -
dés-has me nés vál ta ko zá sa, gya ko ri,
ki fe je zet ten híg szék let ürí té se)

Egész ség rõl be teg ség rõl

(Folytatás a következõ oldalon)
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• szék let ben vér ürí té se (sza bad
szem mel nem lát ha tó, rej tett vér zés,
mely re a gya nú eset leg vér kép ben je -
lent ke zõ el té rés ese tén me rül fel, de
még ezen el té rés elõtt is jól szûr he tõ
szék let min tá ból ki mu tat ha tó vér rel)
* je len tõ sebb vér zés, fe ke te szí nû
szék let, ha si fáj da lom, ét vágy ta lan -
ság, rö vid idõ alatt, nagy mér té kû,
más sal nem ma gya ráz ha tó fo gyás
már mind az elõ re ha la dot tabb stá di -
um je le.

Az ÁNTSZ és a Ko má rom-Esz ter -
gom Me gyei Rák el le nes Egye sü let
szer ve zé sé ben fa lunk ban is le he tõ -
ség nyí lik in gye nes szû rõ vizs gá la -
ton va ló rész vé tel re!!
50-70 év kö zöt ti nõk és fér fi ak vesz -
nek részt a szû rés ben. (Fo ko zat tan
ve szé lyez te tett eset ben ko ráb bi élet -

kor ban is részt le het ven ni pl.: csa lád -
ban elõ for du ló da ga na tos be teg ség,
ko ráb ban ke zelt da ga na tos be teg ség,
egyes gyul la dá sos bél be teg sé gek
ese tén.)
A szû rés el sõ lép csõ je hely ben tör té -
nik. A szû rõ vizs gá lat ra a fen ti kor osz -
tály sze mé lyes be hí vó le ve let kap,
mely rész le te sen tar tal maz za a vizs -
gá lat mi ként jét, szük ség ese tén a to -
váb bi te en dõ ket. Mi vel a vizs gá la ti
min tát csak az er re a cél ra ki ala kí tott
té ge lyek ben le het le ad ni, sze mé lye -
sen kell át ven ni  a ren de lõ ben, ek kor
to váb bi kér dé se ket is fel le het ten ni.
A rej tett bél vér zés ki mu ta tá sa szék let -
min tá ban fáj dal mat lan, kel le met len -
ség gel nem já ró vizs gá lat. A ki adott
há rom té gely ben há rom egy más utá ni
na pon vett szék let bõl kell ki csi (csak
egy len csé nyi) min tát ten ni. Kü lön di -
é tát nem kell tar ta ni a min ta vé tel alatt.

La bo ra tó ri um ban mu tat ják ki, hogy
van-e ben ne vér, ha igen to vább kell
lép ni. Sok eset ben ki sebb be teg ség
(pl.: arany ér) okoz za az el té rést. Ha
nem, ak kor a kel le met len vas tag bél -
tük rö zés a kö vet ke zõ lé pés. Ez zel a
vizs gá lat tal nem csak a di ag nó zis ál lít -
ha tó fel, ha nem pl. jó in du la tú bél po lip
el tá vo lí tá sá val a te rá pia is el vé gez he -
tõ. Ar ról, hogy egy ké sõb bi, sok kal na -
gyobb és meg ter he lõbb be avat ko zás
is el ke rül he tõ ve le.
Bíz va ab ban, hogy az ed di gi szû rõ -
vizs gá lat ok hoz ha son ló an, eb ben is a
la kos ság ak tív rész vé te lé re szá mí -
tunk, sze mé lyes be hí vó le ve le ket kül -
dünk szét. A vizs gá la ti min tá hoz szük -
sé ges tar tá lyok a ren de lõ ben ve he tõk
át ren de lé si idõ ben, ill. a ren de lõ te le -
fon szá mán elõ ze te sen egyez te tett
idõ pont ban.
dr. Ta kács Ilo na és dr. Tóth Csa ba

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Eb ben a hó nap ban ha zánk egyik leg -
ré geb bi, leg ki sebb, de ugyan ak kor
egyik leg is mer tebb vá ro sá ba lá to ga -
tunk el. Ér kez he tünk köz úton au tó val,
vagy bus  szal, a Du nán ha jó val, már
mes  szi rõl mu tat ja az utat a vá ros és
ha zánk leg szebb pa no rá má val bí ró
ékes sé ge a vi seg rá di Fel leg vár. A Du -
na és a hegy kö zé ékelt te le pü lé sen
vá ros köz pont ról be szél ni iga zán nem
le het, hi szen alig né hány ut cá ból áll a
vá ros ka. Lát ni va ló val an nál in kább
bõ vel ke dik: a hegy lá bá nál ta lál ha tó a
Ki rá lyi pa lo ta, in nen nem mes  sze az
Al só vár (Sa la mon –torony), a hegy te -
tõn pe dig a már em lí tett Fel leg vár. 
A Ki rá lyi Pa lo ta tör té ne te 1323-ban
kez dõ dött, mi kor Kár oly Ró bert a ki -
rá lyi ud vart Vi seg rád ra he lyez te, ek -
kor kez dett épít kez ni a vá ros ban. Az
épü let együt tes el sõ em lí té se rossz
em lé kû: a Ké pes Kró ni ka sze rint
Zách Fe li ci án itt tá madt rá a ki rá lyi
csa lád ra. Kár oly Ró bert ide jén csak
né hány la kó ház épült fel és ki ala kí tot -

tak egy lo va gi tor na ren de zé sé re al -
kal mas te ret, ahol oly kor ma ga a ki -
rály is nye reg be szállt. Az An jou kor -
ban a te rü let vá ros rész volt több épü -
let tel, amit Zsig mond ural ko dá sa alatt
ala kí tot tak pa lo tá vá. A pa lo ta négy zet
alap raj zú volt és fal vet te kö rül. A ré gi
ká pol na a fa lon kí vül ma radt, így azt,
ko los tor épü let tel ki egé szít ve az obsz-
erváns fe ren ce sek nek ado má nyoz ta
a ki rály. Fõ be já rat ként a ka pu to rony
szol gált, ami vel pon to san szem ben
volt az új egy ha jós pa lo ta ká pol na be -
já ra ta. Az el ren de zés mó do sí tá sá val
több ud var és kert jött lét re. Ezek kö -
zül a leg je len tõ sebb a fo ga dó ud var
és az ÉK-i pa lo tán be lül ki ala kí tott
dísz ud var volt. Az épü let együt tes ÉK-
i ré szén volt a pa lo ta köz pont ja. Itt
egy há rom eme le tes, négy zet alap raj -
zú épü let ben ala kí tot ták ki a lak osz tá -
lyo kat. Az al só szin ten la kott a sze -
mély zet, a fel sõ két szin ten pe dig a
ki rály és a ki rály nõ nyá ri és té li szál lá -
sa volt. E mel lé Zsig mond tég la lap

ala kú, a pa lo tá val majd nem meg -
egye zõ nagy sá gú gyü möl csös ker tet
ala kí ta tott ki, ami nek kö ze pén víz ve -
ze ték kel táp lált csor gó kút volt. A pa lo -
ták ter me i ben is meg ta lál ha tók a
Zsig mond ko ri, ké nyel mi át ala kí tá sok
és dí szí té sek nyo mai. A pa lo tát ké -
sõbb né mi leg el ha nya gol ták, és eb -
ben csak Má tyás Be at rix szal kö tött
1476-os há zas sá ga ho zott vál to zást.
A ké sõ gó ti kus stí lus ban át épí tett pa -
lo tá ban Itá lia után Eu ró pá ban elõ ször
meg je lent a re ne szánsz épí tõ- és
szob rász mû vé szet is. Ke vés új épü le -
tet épí tet tek, a ré gi e ket ala kí tot ták át
a kor igé nyei sze rint. A szob rok és
szö kõ ku tak Giovanni Dal ma ta szob -
rász mû he lyé ben ké szül tek. Az õ ne -
vé hez köt he tõ a pa lo ta leg hí re sebb
dí sze, a Her ku les-kút el ké szí té se is.
A ku tat Má tyás cí me rei  dí szí tik, és a
gyer mek Her ku les va ló szí nû leg a
had ve zér ki rály tör vény te len fi á ra,
Cor vin Já nos ra utal.

Tá jak, vá rak, ko los to rok

(Folytatás a következõ oldalon)
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Kö rü löt te a Zsig mond-ko ri dísz ud vart
át épít ve, an nak el sõ szint jén re ne -
szánsz log gi át ala kí tot tak ki. A kert ben
új  te ra szo kat ké pez tek ki. A ká pol ná -
ban is meg ta lál ha tó volt az itá li ai re -
ne szánsz stí lu sá ban al ko tó szob rá -
szok kéz nyo ma. Ara nyo zott car ra rai
már vány ból al kot ták meg a ká pol na új
ta ber ná ku lu mát, és szá mos fa rag -
vánnyal dí szí tet ték a temp lo mot, ami
kö zül egy vörösmárvány dom bor mû,
az un. Vi seg rá di Ma don na ma is meg -
cso dál ha tó. A pa lo ta a ko ra be li itá li ai
re ne szánsz ud va rok kö zött is meg áll -
ta a he lyét, ezért ol vas ha tó a so kat lá -
tott pá pai kö vet, Bartolomeo de
Maraschi le ve le i ben, hogy a föl di pa -

ra di csom ból ír. Ké sõbb a XVI. szá zad
kö ze pén Oláh Mik lós Hun gá ria cí mû
mû vé ben em lé ke zik meg az épü let rõl.
A pa lo tát a tö rök-kor ide jén el ha nya -
gol ták, és a XVIII. szá zad ra szin te tel -
je sen a föld alá ke rült. A XX. szá zad ra
el fe led ték, és még ab ban is ké tel ked -
tek, hogy va ló ban lé te zett az Oláh ál -
tal meg írt for má ban. A pa lo ta he lyét
vé gül Schulek Já nos ta lál ta meg, és
kez dett el ott ás ni 1934 vé gén. Ahogy
a pa lo ta épí té sé hez majd nem min den
Vi seg rá don épít te tõ ki rály hoz zá já rult,
úgy a fel újí tá son a Vi seg rád dal fog lal -
ko zó leg hí re sebb ré gé szek, tör té né -
szek mind egyi ke dol go zott. A sok szor
év ti ze de kig aka do zó re konst ruk ció a
mil len ni um kö ze led té vel ka pott új len -
dü le tet, és 2000-re el ké szült az ÉK-i
pa lo ta és a Her ku les-kút re konst ruk ci -
ó ja. A pa lo tán be lül a ki ál lí tó ter mek és
a kõ tár a kü lön bö zõ ko rok ból szár ma -
zó em lé ke ket mu tat ja be. (A pa lo ta
egész év ben 9-17 órá ig nyit va, hét fõn
zár va. Min den hó 3. szom bat ján két
fel nõtt két gye rek kel in gyen lá to gat -
hat ja.)
A Fel leg vár ba több fé le képp jut ha tunk
fel. A leg ké nyel me sebb meg ol dás a
két szer pen tin út va la me lyi kén jár mû -
vel a vár be já ra tá nál ta lál ha tó par ko ló -
ig au tóz ni, vagy bu szoz ni. A tú rá zók a
Sa la mon-to rony mel lett in du ló ös vé -
nyen át ve he tik be a vá rat. Bár mely
meg ol dást is vá laszt juk, egy re fel jebb
jut va az or szág egyik leg gyö nyö rûbb
pa no rá má ja tá rul fo ko za to san elénk:
a Pi lis és a Bör zsöny ta lál ko zá sá nál
fek võ Du na ka nyar lát ké pe.
A vi seg rá di ket tõs vár rend szert a ta -
tár já rás után 1250-1260 kö rül épít tet -
te IV. Bé la és fe le sé ge, Lascaris Má ria
ki rály né. A vá rat az év szá zad ok alatt
az An jou-ki rá lyok tól Hu nya di Má tyá sig

szá mos ma gyar ural ko dó bõ ví tet te,
kom for to sí tot ta il let ve tet te a kor sze rû
ka to nai el vá rá sok nak meg fe le lõ vé. Az
Al só vár a ka pu to ron  nyal és õr tor nyok -
kal meg erõ sí tett erõ dí tés fa lak ból és
egy nagy   la kó to rony ból állt, amely
egy szer re volt ural ko dói szál lás hely,
is pá ni la kó hely és ka to nai fel ada to kat
el lá tó erõ dí tett épü let. Az Al só vá rat a
Fel leg vár ral, tor nyok kal meg erõ sí tett
völgy zá ró fal kö töt te ös  sze, mely egé -
szen a Du na-par ti õr to ro nyig hú zó -
dott. A völgy zá ró fa la kon át ve ze tett a
Bu dát és Esz ter go mot össze kö tõ kö -
zép ko ri or szág út, a vár egyik fon tos
fel ada ta ugyan is az or szág út és a du -
nai ha jó for ga lom el len õr zé se volt.
Az Al só vár la kó tor nya, az ún. Sa la -
mon-to rony a kor szak ma gyar or szá -
gi épí té sze té ben szin te egye dül ál ló
épü let. XIII. szá za di fõ be já ra ta az el sõ
eme let rõl nyí lott, in nen ve ze tett az
eme let re a dé li fal sark ba be épí tett
lép csõ ház. Az eme le ti ter me ket osz lo -
pos kan dal lók fû töt ték, és gaz da gon
ta go zott iker ab lak ok vi lá gí tot ták meg.
A ha to dik szin ten he lyez ke dett el a
gyi lok já rós, pár tá za tos fa lak kal öve -
zett te tõ te rasz, ahon nan a kül sõ, fá ból
épült er kély fo lyo só ra le he tett ki lép ni.
A la kó to rony nyu ga ti ol da lá hoz ár -
nyék szék to rony is csat la ko zott. A XIV.
szá zad ele jén a vá rat Csák Má té bir -
to kol ta, tõ le Kár oly Ró bert hí vei ost -
rom mal fog lal tak el. Az An jou ki rály
1323-ban he lyez te át szék hely ét Te -
mes vár ról Vi seg rád ra. Ek kor ra kel tez -
he tõ a Sa la mon-to rony át épí té se is. A
ki rály a má so dik eme let ke le ti ab la kát
be já rat tá ala kít tat ta át, be lül pe dig a
ter me ket ke reszt fa lak kal osz tot ták
meg. Az ötö dik szin tet fe dõ fa fö dé met
bor dás bol to za tok kal he lyet te sí tet ték,

(Folytatás az elõzõ oldalról)

A Her ku les kút 
(raj zát a pénz tár cánk ban is 

meg ta lál hat juk, az ezer fo rin to son) 

A Sa la mon to rony és a Fel leg vár 

(Folytatás a következõ oldalon)
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ez ál tal a to rony fel sõ te ra szán na -
gyobb ha jí tó gé pe ket le he tett fel ál lí ta -
ni. Az Al só vár bel sõ vá ra kö rül a XIV.
szá zad ban Kár oly Ró bert egy bel sõ
vár fal övet emel te tett. A fa lak ál tal ha -
tá rolt, ma ga sab ban fek võ te rasz ról hí -
don át le he tett a la kó to rony ba be jut ni.
Ezen a te ra szon ka pott he lyet a pénz -
ve rõ ház és itt állt a vár kút ja is. (Az al -
só vár nyit va má jus tól szep tem be rig,
9-17 órá ig, hét fõn szün nap.)
A ma lá to gat ha tó Fel leg vár nem az
el sõ vár, amely itt épült. Az el sõ,
amely a ta tár já rás so rán pusz tult el, a
Sibrik-dombon, az egy ko ri ró mai tá bor
alap ja i ra ké szült. A vár a hegy csú csot
öve zõ erõ dí tés fa lak ból, két to rony ból
és egy la kó pa lo tá ból állt. A ké sõb bi
ko rok ban a fõ vá rost ide he lye zõ Kár -
oly Ró bert ki rály bõ ví tet te a vá rat, s itt
ke rült sor az 1335-ös hí res ki rály ta lál -
ko zó ra is. A vá rat Lu xem bur gi Zsig -
mond ide jén to vább kor sze rû sí tet ték,
vél he tõ en ek kor ké szült el az asz  -

szony ház is. Má tyás ki rály ural ko dá sa
ide jén a vár pa lo ta szár nya it tel je sen
fel újí tot ták. A vár ban az év szá zad ok
so rán több al ka lom mal is õriz ték a
szent ko ro nát a ko ro ná zá si ék sze rek -
kel, sõt egy rab lá si tör té net is fû zõ dik
Vi seg rád hoz: 1440-ben Er zsé bet ki -
rály né meg bí zá sá ból egyik ud var höl -
gye, Kottaner Jánosné in nen ra bol ta
el a szent ko ro nát. Vi seg rád ko ro na õr -
zõ hely volt 1529-ig, 1490-tõl a ko ro -
na õrök ke zén volt. A tö rök idõk ben a
vár óri á si pusz tí tást szen ve dett el,
1544-ben tö rök kéz re ke rült. Ez után
fel vált va volt a tö rök és a ma gyar csa -
pa to ké, majd leg vé gül a tö rö kök – mi -
u tán ka to nai cél ra már tel je sen al kal -
mat lan ná vált – el hagy ták a szin te tel -
je sen el pusz tult vá rat. Nem csak a vár,
ha nem a vá ros is el pusz tult, új ra né pe -
se dé se hos  szú idõt vett igény be. A
vár hely re ál lí tá sá ra az el sõ tö rek vé -
sek az 1870-es évek ele jén tör tén tek,
s még nap ja ink ban is tar ta nak. A Fel -
leg vár ban a tör té ne ti ki ál lí tást, a re -

konst ru ált ma kett erõd rend szert, a
Szent ko ro na tör té ne ti ki ál lí tást néz -
het jük meg, va la mint meg lá to gat ha tó
a Pa nop ti kum is. (A vár nyit va min -
den nap 10-tõl 18-ig, té len 16 órá ig.)
A vá ros to váb bi lát ni va lói a Fõ ut cá -
ban lé võ Gör gey ház, a Plé bá nia -
temp lom, a Du na-par ti Má ria ká pol na,
ér de mes fel ke res ni még a Fel leg vár
mel let ti dom bon ta lál ha tó ki lá tót is.
So ro za tunk ban a kö vet ke zõ hó na pok -
ban terv be vet tük a Gyõ ri és az Esz -
ter go mi Ba zi li ka fel ke re sé sét, a nyár
fo lya mán el lá to ga tunk a szent end rei
Skan zen be, ahol egy te rü le ten ha -
zánk min den táj egy ség ét, kul tú rá ját
meg te kint het jük és meg is mer het jük.
Mind ezek elõtt vi szont jú ni us ban
egy olyan vá rat lá to ga tunk meg,
amit so ha nem ost ro mol tak meg.
Egy iga zi ku ri ó zum a szé kes fe hér -
vá ri Öreg he gyen Bory Je nõ vá ra.
Ide vár ja Önö ket kö vet ke zõ szá -
munk ban a so ro zat szer kesz tõ je

Farkasvölgyi György

(Folytatás az elõzõ oldalról)

1. Klestenitz Mik lós
2. Ber ta Jánosné
3. Volkár György
4. Mol nár Lász ló
5. Ka to na Lász ló
6. Cson ka Zol tán
7. Osgyán Ti bor
8. Valkóné Papp Éva
9. Mol nár Lajosné
10. Sü tõ An tal
11. Nagy Já nos
12. Huttinger Lász ló 
13. Sirokmán Jó zsef

14. Szamper Gá bor
15. Kaluha Gá bor
16. Becsák Jó zsef
17. Haj más Bá lint
18. Fe ke te Jó zsef
19. Retzer Jó zsef
20. Müller Gyuláné
21. Bereczki Sán dor
22. Pogár Já nos
23. Pogár Alfréd
24. Sulyán Krisz ti án
25. Zó na Mi hály
26. ifj. Zó na Mi hály

27. Mayer Zol tán
28. Sza bó Lász ló
29. Ta kács Gyön gyi
30. Ne mes Mik lós
31. Glázer Fe renc
32. Pál Mik lós
33. Hanzli Pál
34. Far kas Lász ló
35. Ko vács Vik tor
36. La ka tos Ibo lya
37. Pankotai Pé ter

Tisz te let tel kö szön jük a Ked ves Vér -
adók ön zet len se gít sé gét a rá szo ru ló
be te gek ne vé ben!

Bencze Sándorné 
He lyi vö rös ke reszt

2009. áp ri lis 28 —án, Szákszenden
részt vett vér adók név so ra 

TÁJÉKOZTATÁS
Tá jé koz tat juk a Tisz telt La ko so kat, hogy 2009. má jus
16-án 00.00 órá tól – 2009.május 17-én 06.00  óra
kö zöt ti idõ szak ban Szákszend köz sé get érin tõ en
az ÉGÁZ-DÉGÁZ Föld gáz el osz tó Zrt. üze mel te té sé -
ben lé võ föld gáz el osz tó rend szert is érin tõ gáz szol -
gál ta tá si szü net tel já ró kar ban tar tá si mun kát vé gez.
Ké ri a Zrt. a Tisz telt La ko so kat, hogy a ve szély hely -
zet meg elõ zé se és a szol gál ta tás za var ta lan új ra in dí -
tá sa ér de ké ben a fen ti idõ szak ban gáz mé rõ elõt ti fõ -
csa pot zár va tar ta ni és a gáz vé te le zést szü ne tel tet ni
szí ves ked je nek.
A gáz szü net ide jén el éré si le he tõ ség:  06 80440-141

Pol gár mes te ri Hi va tal

Anya köny vi hí rek
EEll hhaa lláá lloo zzootttt:: 

Gom bás Józsefné sz. Ve réb Mar git 
id. Dobroczki Lász ló 

SSzzüü llee tteetttt:: 
Egy há zi Me lin da és Ke le men Fe renc 

fia, Dá ni el
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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

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

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

TA VA SZI BAJ NOK SÁG

Le ját szott mér kõ zé sek

15. For du ló 2009. 04. 05.
Kömlõdi KSK  -  Szendi KSE 2 : 1

Gól: Müller Csa ba
IFI: 3 : 2
Gól: Ko csis Ri chárd, Sa mu Gá bor

16. For du ló 2009. 04. 12. 
Szendi KSE  -  Tárkány KSE 3 : 2

Gól: Cseh Nán dor, Kis Zol tán,
Kerner Lász ló
IFI: 13 
Gól: Meny hárt Lász ló (2), Ko csis
Ri chárd, Sa mu Gá bor (4), Sa mu
Ist ván (4), Sza bó Gá bor, Var ga Ti -
bor

17. For du ló 2009. 04.19. 
Szendi KSE  -  Dad KSE  0 : 0

IFI: 2 : 1
Gól: Müller Ti bor, Pongrácz Ro land

18. For du ló 2009. 04. 26. 
Csá szár SE - Szendi KSE  1 : 2

Gól: Cseh Nán dor, Kiss Lász ló
IFI: 0 : 5
Gól: Müller Ti bor (2), Pongrácz Ro -
land, Sa mu Ist ván

19. For du ló 2009. 05. 03. 
Szendi KSE  -  Bársonyosi SK 4 : 0
Gól: Cseh Nán dor, Cseh Zsolt, Fü -
löp Márk, Mayer Pé ter
IFI: 7 : 2
Gól: Mezõfi At ti la, Mezõfi Nor bert,
Ko csis Ri chárd, Pongrácz Ro land,
Sa mu Gá bor (3)

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

15. For du ló, 2009.04.05.
Kis bér — Szák 1 : 0

16. For du ló, 2009.04.12.
Vérteskethely — Szák  2 : 5

Gól: Gya lo gos Nor bert, Ha jós Ot tó,
Kiss József(3)

17. For du ló, 2009. 04. 19.
Szák — Bakonysárkány 6 : 1
Gól: Bazsó Vik tor (2), Ha jós Ot tó,
Kiss Jó zsef (2), Oláh Ist ván

18. For du ló, 2009.04.26.
Kis bér — Szák   2 : 2

Gól: Gya lo gos Nor bert (2)

19. For du ló, 2009.05.03.
Szák — Réde  2 : 1

Gól: Kiss Jó zsef, Sa mu Nor bert


