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EL BAL LAG TUNK

Az or szá gos kom pe ten cia mé rés ered mé nyei
Tör vé nyi kö te le zett sé günk, hogy éven te nyil vá nos -
ság ra hoz zuk az Or szá gos Kom pe ten cia mé rés is -
ko lai ered mé nye it.  A mé rést ol va sás-szö veg ér tés -
bõl és ma te ma ti ká ból kel lett el vé gez tet ni a 4. a 6. és
a 8. év fo lya mon. A 6. és a 8. év fo lyam fel adat lap ja -
i nak ér té ke lé sét a mi nisz té ri um vé gez te ti el, a 4. év -
fo lyam fel adat lap ja it a mi nisz té ri um ál tal ki adott
szem pont rend szer alap ján az is ko la ér té kel te ki.  A
2008. má ju sá ban el vég zett mé ré si ered mé nye ket
csak az idén kap tuk meg, a 4. év fo lya mos kö ve tel -
mény szin tet szin tén csak ez év már ci u sá ban tet te
fel hon lap já ra a mi nisz té ri um. Is ko lánk ban a 2007-
es ered mé nyek hez ké pest a 2008.-ban vég zett 8.
osz tály ma te ma ti ka ered mé nye i nek ki vé te lé vel va -
la men  nyi ered mé nyünk ja vult. A 4. év fo lyam az or -
szá gos át lag nál jobb, a töb bi pe dig or szá gos át lag -
nak meg fe le lõ tel je sít ményt nyúj tott.
Si ke re ink 
A 2008/2009-es tan év ben több olyan si ke res
ver seny rõl, ve tél ke dõ rõl tu dó sí tot tunk már
rész le te sen, ame lyet is ko lánk ta nu lói "há zon
kí vül" ér tek el. Ilyen ered mé nye ket ed dig még
egyet len év ben sem si ke rült el ér nünk. Egy rö -
vid ös  sze fog la lás:

IS KO LÁNK 
ÉLE TÉ BÕL

(Folytatás a következõ oldalon)

Pe da gó gus na pi
kö szön tõ

Jú ni us el sõ va sár nap ja a pe da gó gu -
sok nap ja. 
"Ke ress olyan mes tert, aki nek szel le -
me vi lá gos, tu dá sa nagy és szí ve jó!"
Ezt a gon do la tot egy arab fi lo zó fus
hagy ta ránk. Ez a gon do lat rö vi den
ös  sze fog lal ja mind azo kat a tu laj don -
sá go kat, ame lyek a ta nárt ta nár rá a
pe da gó gust pe da gó gus sá te szik. Eb -
bõl is lát szik, hogy mi lyen ne héz mes -
ter ség, mi lyen ko moly fel adat, mi lyen
élet re szó ló hi va tás a pe da gó gu si pá -
lya.  Nagy do log ra, egye sek sze rint a
leg na gyobb ra vál lal koz nak, ami kor fi a -
tal ja in kat tu dás ra, szív bé li jó ság ra ta -
nít ják, mi köz ben tu dá su kat meg oszt -
ják ve lük és a min den nap ok ban pél -
da ként áll nak elõt tük.
Nincs még egy mun ka, ahol en  nyi a
ku darc, hi á ba va ló erõ fe szí tés, de
ugyan ak kor oly sok si ker, aján dék,
kel le met len és kel le mes meg le pe tés
éri az em bert.
Nincs még egy mun ka, ahol ilyen
nagy ha tá sa le het egy-egy jó - vagy
jó kor ki mon dott- szó nak, eset leg
egy-egy ros  szul vagy rossz kor mon -
dott szó nak.

Nincs mun ka, amely en  nyi azon na li
si ker rel ke cseg tet és nincs egyet len
mun ka sem, amely nek a va ló di
hasz nát csak évek eset leg év ti ze dek
múl va lát hat juk. A pe da gó gu si mun -
kát a csen des esõ höz le het ha son lí -
ta ni. A csen des esõ höz, amely jó so -
ká ig tart, áz tat ja a föld ben meg bú jó
ma go kat. Azok ma guk ba szív ják a
ned ves sé get és ké sõbb szá raz ság
ide jén is ké pe sek ter mõ re for dul ni.
Sze re tet tel és meg ér tés sel kö ze led ni
a gyer me kek fe lé a ta ní tás mel lett ez
na gyon fon tos fel adat. 
Eh hez a ne mes fel adat hoz kí vá nok
erõt, egész sé get, tü rel met. 
Kö szö nöm Önök nek az el múlt év -
ben vég zett ál do zat kész és ma gas
szín vo na lú mun kát!
Fo gad ják el tõ lem a vi rág cso kor he -
lyett ezt a vers rész le tet, s ne héz
nap ja ik ban ez ad jon erõt és ki tar -
tást. 
" Te már né künk so kat ad tál, de mi
né ked ke ve set, az ar cod ból, a han -
god ból su gár zik a sze re tet. Fo gadd
tõ lünk ezt a csok rot, mit kö tött a
sze re tet, há la-há la min dig há la jó ta -
ní tónk te ne ked."

Lász ló Kál mán
pol gár mes ter
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• Az Orosz lány ban ren de zett Ci vi le ké a
Ház cí mû prog ram so ro zat rajz pá lyá za tán
két ta nu lónk - az 1. osz tá lyos Tóth Bor -
bá la és a 4. osz tá lyos Csu por Ist ván al -
ko tá sát dí jaz ta a zsû ri.
• A ta ta bá nyai Köl csey is ko lá ban ren de zett
me gyei ma gyar nyelv -irodalmi ver seny -
ben dön tõ be ju tott: Valkó Pet ra 6.o., Ko -
vács Vanessza 7.o., Müller Fan ni 6. o. 
• A 24 Óra cí mû me gyei na pi lap ál tal szer -
ve zett 5 for du lós "LA DIK" el ne ve zé sû mé -
dia ve tél ke dõ jén egyik csa pa tunk 1. he -
lyen ju tott a dön tõ be (Ba bai Sán dor
8.o., Kempf Mart ina 8. o., Lõrincz Il di kó
8.o., Pa lo tai Esz ter 7.o. Ko csis
Gerogina 7.o.)
• Kemp Mart ina 8.o. ta nu ló az orosz lá nyi
Mû ve lõ dé si Ház ál tal szer ve zett Köl té szet
na pi sza va ló ver se nyen II. he lye zést ért el.
• Több kis tér ség is ko lá i ból vol tak ver seny -
zõk Környén, ahol an gol ver seny ben csa -
pa tunk (Ko vács Im re 5. o., Valkó Pet ra 6.
o., Ko vács Vanessza 7.o., Gom bás Ani -
ta 8. o.) II. he lye zést ér tek el. 
• A szlo vá ki ai Tardoskedd ál tal hir de tett
kép zõ mû vé sze ti ver se nyen kor osz tá lyá -
ban I. he lye zést ért el Kempf Má té 4. osz -
tá lyos ta nu ló, II. he lye zett pe dig Teberi
Bi an ka 4. osz tá lyos ta nu ló lett.
• Szin tén Tardoskedd hir de tett Fo tó ver -
senyt, me lyen Pa lo tai Esz ter 7. osz tá -
lyos ta nu ló I. he lye zést ért el, Valkó Má -
té 6. osz tá lyos ta nu ló II. lett.
• Az orosz lá nyi Len gyel Jó zsef Gim ná zi um
ma te ma ti ka ver se nyén kor osz tá lyá ban a
4. osz tá lyos Cserpán Dá ni el I. he lye zést ,
Müller Fan ni 6. osz tá lyos ta nu lónk szin tén
I. he lye zést ért el.
• Bokodon a kis tér sé gi Anya nyel vi ve tél ke -
dõn is ko lánk négy ta gú csa pa ta I. he lye -
zett lett (Sza bó Ré ka 5.o., Müller Fan ni
6. o., Ko vács Vanessza, 7. o. Gom bás
Ani ta 8. o.)
• Az orosz lá nyi Mû ve lõ dé si Ház in dí tot ta 5
hó na pig tar tó ve tél ke dõ so ro za tát "Hét -
mér föl des uta zá si iro da" cím mel - mi csak
Eu ró pa ve tél ke dõ nek hív tuk - , me lyen
csa pa tunk a Ja ka bos Ödön kö ve tõi I. he -
lye zést ér tek el. (Müller Fan ni 6. o.,
Valkó Má té 6. o., Pa lo tai Esz ter 7.o.,
Lõrincz Il di kó 8. o., Ko vács Ka ro la 8.o.)

Év vé gi ren dez vé nye ink
Má jus 22-én tar tot tuk ha gyo má nyos gyer -
mek na pun kat. A dél elõt ti já té kos ve tél ke -
dõ ket ko ra dél után a Fa lu ház par ko ló já -
ban egy órás ae ro bic kö ve tett, me lyet
Czanik Ba lázs or szá go san is mert
capoeira-aerobic edzõ ve ze tett. A gye re -
kek nagy lel ke se dés sel mo zog tak együtt
Ba láz  zsal. Ké sõ dél után a ta va lyi év hez
ha son ló an Di ák fesz ti vált ren dez tünk, ahol
az is ko la kü lön bö zõ cso port jai (moz gás -
fej lesz tés, szín ját szás, fu ru lya,), va la mint
az is ko lai ver se nye ken "do bo gós" he lye -
zést el ért ta nu lók mu tat ták be tu dá su kat
az ér dek lõ dõk nek. A szü lõi mun ka kö zös -

ség a nap fo lya mán min den fé le fi nom ság -
gal lát ta el az éhes-szom jas gye rek tár sa -
sá got.
Má jus 29-én, a Fa lu na pot meg elõ zõ dél -
után gyer mek szín ját szó-ta lál ko zót ren -
dez tünk a Fa lu ház ban. A né zõk öt pro duk -
ci ót lát hat tak há rom is ko la szín ját szó inak
elõ adá sá ban. Itt vol tak a he lyi e ken kí vül a
bokodi Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la szín -
ját szói, az orosz lá nyi Jó zsef At ti la Ál ta lá -
nos Is ko la szín ját szói is. A be mu ta tók vé -
gén a gye rek se re get szend vic  csel és üdí -
tõ vel ven dé gel te meg az ön kor mány zat,
majd gi tár ze né vel kí sért kö zös ének lés sel
tet tük vi dá mab bá a na pot. A han gu lat fer -
ge te ges volt, és min den ki úgy bú csú zott
el, hogy jö võ re új ra ta lál ko zunk.
Má jus hó nap ban Fo dor Ré ka 1. osz tá lyos
ta nu ló és Valkó Pet ra 6. osz tá lyos ta nu ló
nyer te a Hó nap ta nu ló ja meg tisz te lõ cí -
met egész éves ta nul má nyi és kö zös sé gi
mun ká ju kért és ki tar tó szor gal mu kért. 
Jú ni us 12-én Egész ség na pot tar tot tunk
"va cso ra csa tá val" (ami egyéb ként ebéd
volt!). Az egész ség nap szer ve zé sé ben és
le bo nyo lí tá sá ban nagy se gít sé get kap tunk a
szü lõk tõl, egy részt a ve tél ke dõk meg szer ve -
zé sé ben, más részt a sza bad té ren al ko tott fi -
no mabb nál-fi no mabb éte lek el ké szí té sé ben,
amit az tán a gye re kek rop pant jó ét vág  gyal
rö vid idõ alatt el fo gyasz tot tak.  

Jú ni us 13-án el bú csúz tak 8. osz tá lyo sa ink. A
ked ves és meg ha tó bal la gá si ün ne pél  lyel
szá muk ra vé get ér tek az ál ta lá nos is ko lai
évek, szep tem ber tõl már va la mennyi en kö -
zép is ko lá ban foly tat ják to vább ta nul má nya i -
kat. Sok si kert kí vá nunk ne kik!
Jú ni us 19-én tar tot tuk a tan év zá ró ün ne -
pélyt, ahol öröm mel ad tunk át na gyon sok
ta nu lónk nak osz tály fõ nö ki, szak ta ná ri és
igaz ga tói di csé re tet. Ne ve lõ tes tü le ti di csé -
ret ben ré sze sül tek:
Kempf Mart ina 8.o.
Pa lo tai Esz ter 7.o.
Müller Fan ni 6.o.
Valkó Pet ra 6.o. 
egész éves ta nul má nyi és kö zös sé gi mun -
ká ju kért, pél da mu ta tó ma ga tar tá su kért.
Könyv ju tal mat ka pott ki tû nõ ta nul má nyi
ered mé nyé ért:
Cserpán Dá ni el 4.o.

Ko vács Im re 5.o. 
Müller Fan ni 6.o.
Valkó Pet ra 6.o. 
Je les ta nul má nyi ered mé nyé ért:

Pa lo tai Esz ter 7.o.
Gom bás Ani ta 8.o.
Kempf Mart ina 8.o.

Tárgy ju tal mat ka pott éves mun ká já ért és
ver se nye ken va ló ered mé nyes sé gé ért:

Gom bás Ani ta 8.o.
Kempf Mart ina 8.o.

Szin tén tárgy ju tal mat ka pott in for ma ti kai
mun ká já ért Valkó Má té 6.o. ta nu ló
Az éves ver se nye ken va ló 1. he lye zet -
tek ju ta lom tá bor ban ve het nek részt jú li us
6-8-ig Környebányán.
A 2. he lye zet tek éj sza kai bu lin ve het tek
részt az is ko lá ban jú ni us 19-én 19 órá tól,
ami a ta va lyi hoz ha son ló an re me kül si ke rült. 
A 3. he lye zet tek nek egy sza bad nap járt.
Tá bo ra ink ról (mé dia tá bor, nap kö zis tá bor,
ju ta lom tá bor) a szep tem be ri szám ban
szá mo lunk be.
Kí vá nok min den ta nu ló nak és min den pe -
da gó gus nak a nyár ra jó pi he nést és ala -
pos fel töl tõ dést a kö vet ke zõ tan év re!

Hirják Gáborné
in téz mény egy ség-ve ze tõ

Tan év kez dés
Ér te sít jük a ked ves
szü lõ ket, hogy is ko -
lánk ban a tan könyv -
osz tás 2009. au gusz tus
28-án 9-15 órá ig lesz. 
In gye nes tan könyv re jo -
go sult az a ta nu ló, aki
ez év ja nu ár 31.-ig be -
nyúj tot ta a jo go sult ság -

ról szó ló nyi lat ko za tot. Õk a könyv tár
ál lo má nyá ból kap ják egy éves hasz -
ná lat ra a tan köny ve ket, ab ban az
eset ben, ha tar to zá suk nincs a könyv -
tár fe lé. A tan könyv árak az is ko la be -
já ra tá nál lesz nek ki füg geszt ve. 
To váb bá ké rem, szí ves ked je nek be -
hoz ni a tech ni ka óra és kéz mû ves
fog lal ko zás költ sé ge i re 300,- Ft-ot (2-
8. o.), il let ve el len õr zõ re 100 Ft-ot.
A tan könyv osz tás sal egy idõ ben nyí lik
le he tõ ség a nap kö zis, il let ve ta nu ló -
szo bai be irat ko zás ra, és az ét ke zé si
le he tõ ség ki vá lasz tá sá ra. 
A tan év kez dés re kér jük, szí ves ked -
je nek az aláb bi tan sze re ket be sze -
rez ni a ta nu lók ré szé re: 

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Is ko lánk ban a
nyá ri szü net ide je
alatt hét fõi na po -
kon tar tunk ügye -
le tet 8 - 15, 30-ig. 

(Folytatás a következõ oldalon)



2. osz tály
16-32. vo na las fü zet 6 db
27-32. ma te ma ti ka fü zet 2 db
36-16. hang jegy fü zet 1 db

rajz lap 40 db 
tech ni ka cso mag 1 cso mag
szí nes pa pír 1 cso mag
rajz tömb 2 db
író lap 1 cso mag
ra gasz tó rúd 1 db

(nem fo lyé kony)
vo nal zó
já ték óra
pi ros-kék ce ru za
ecset 2-es, 6-os, 10-es
víz fes ték (köralakú)
ol ló
gyur ma
zsír kré ta
tisz ta sá gi cso mag ( po hár, kéz tör lõ,
szap pan)
tor na zsák

3. osz tály
12-32. vo na las fü zet 7 db
27-32. ma te ma ti ka fü zet 3 db
rajz lap 40 db 
tech ni ka cso mag 1 cso mag
pi ros-kék ce ru za 1 db
ecset 2-es, 6-os, 10-es 2 db
szí nes pa pír 1 cso mag
rajz tömb fe hér 2 db

író lap 2 cso mag
ra gasz tó rúd 1 db

(nem fo lyé kony)
víz fes ték 12-es 1 db

ol ló
gyur ma
zsír kré ta
ci põs do boz, ami be tá rol ják. 
tisz ta sá gi cso mag

4. osz tály
21-32. vo na las fü zet 6 db
27-32. ma te ma ti ka fü zet 3 db
36-16. hang jegy fü zet 1 db
31-32. szó tár fü zet 1 db
tech ni ka cso mag 1 cso mag
szí nes pa pír kész let 1 cso mag
fû zõ lap 1 cso mag
zsír kré ta 1 do boz
gyur ma 1 cso mag
rajz lap 40 db
rajz tömb 2 db
író lap 1 cso mag
víz fes ték 1 do boz
fa vo nal zó 30 cm 1 db
hur ka pál ca 10 db
kör zõ 1 db
ra gasz tó rúd 1 db
ecset 2-es, 6-os, 10-es
vo nal zó
ol ló
ci põs do boz, ami be tá rol juk
tisz ta sá gi cso mag

5. osz tály - 8. osz tály
21-32. vo na las fü zet 5 db
27-32. ma te ma ti ka fü zet 8 db
20-32. si ma fü zet 7 db
36-16. hang jegy fü zet 1 db
31-32. szó tár fü zet 1 db
rajz lap 20 db
rajz tömb 2 db
író lap 2
cso mag
HB ce ru za 1 db
3B ce ru za 1 db
ra gasz tó rúd 1 db
há rom szög le tû vo nal zó

2 db (pót lá sa)
kör zõ
szög mé rõ
rajz fel sze re lés:
szí nes pa pír kész let 1
cso mag
víz fes ték 12-es 1 do boz
zsír kré ta 12-es 1 do boz
ecset 2-es 1 db
ecset 4-es 1 db
ecset 6-os 1 db
ol ló 1 db

Tan év nyi tó ün ne pélyt 2009.
szep tem ber 1.-én 8 óra kor
tart juk, amely egy ben az el sõ
ta ní tá si nap is lesz. 

Hirják Gáborné
in téz mény egy ség-ve ze tõ
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(Folytatás az elõzõ oldalról)

Gyer mek na pi él mé nyek
" A me se, a fel nõtt szív bõl jö võ
aján dé ka!"

/Bruno Bettelheim/

Ha gyo má nya ink hoz hí ven má jus 23-
án a gyer me kek nap ját ün ne pel tük a
Kis kuc kó Óvo dá ban. Eme je les nap a
me se je gyé ben telt el.
A me se rá mu tat ar ra, hogy em ber és
em ber, em ber és ter mé szet szo ro san
ös  sze tar to zik. A csend szi ge te. Pi hen -
tet, szó ra koz tat, táp lál ja a kép ze le tet,
se gít az él mé nyek fel dol go zá sá ban
és tel jes vi lág ké pet, vi lág ma gya rá za -
tot ad. A meg le võ szo ron gást old ja a
gyer mek ben. Erõs, tar tós ön kén te len
fi gyel met vált ki. Anya nyel vi ne ve lõ
ha tá sa, hogy rá fi gyel te ti a kis gye re ket
az em be ri be széd ér de kes sé gé re, és
mind emel lett gya rap szik a szó kin cse.
Az óvó né nik sok-sok meg le pe tés sel
ké szül tek. Az óvo da dol go zói és a

szü lõi mun ka kö zös ség tag jai kö zö sen
az óvo da ud va rát, me se park ká va rá -
zsol ták. Eb ben a park ban 5 me se je -
le net ele ve ne dett meg mind il luszt rá -
ció, és mind cse lek mény for má já ban
is.
Dél után fo lya mán több aján dé kot is
ös  sze gyûjt het tek a ka land ra vá gyó
gyer me kek. Az el sõ aján dék egy-egy
me se ta risz nya volt, amely be 5 fé le
kin cset kel lett gyûj te ni ük. Ez úton let -
tek a me se park ba va rá zsol va a Kis -
kuc kó sok. Majd a Kin cses lá da báb -
szín ház elõ adá sát néz het tük vé gig.
Két szín da rab ele ve ne dett meg elõt -
tünk: A só és A kis ka kas gyé mánt
félkrajcárja. A jó báb szín ház a lát vány,
a ze ne, a szé les, jel lem zõ gesz tu sok -
kal ki vi te le zett cse lek vés és a fur csa
han gok kal át szõtt drá mai be széd egy -
mást erõ sí tõ ha tá sá val bi lin cse li le a
fi gyel met. Me se hall ga tás köz ben a
gyer mek egy má sik tu dat szint re lép.

Az át élés ket tõs sé gét éli át: egy szer re
hall ga tó ja és részt ve võ je is a tör té net -
nek. A park ban 5 pró ba té telt kel lett ki -
áll ni uk a kis lur kók nak. Hogy mely
me sé rõl volt szó az il luszt rá ci ó ról rá is -
mer tek a kí ván csi gye re kek. Pró ba té -
tel a me se fõbb moz za na ta volt.
1. ál lo más: A kis ka kas gyé mánt
félkrajcárja - Eri ka né ni nél
- Sze mét dom bon a gyé mánt félkra-
jcár meg ta lá lá sa
- In ni va lót kel lett szí vó szál lal a kút ból
fel szív ni
- Gyer tyát el fúj ni, a tû zet ol tot ták el
- Mé hek be do bá lá sa a kap tár ba
2. ál lo más: Az ál la tok nyel vén tu dó
ju hász - Haj ni né ni nél
- A tûz bõl ki kel lett sza ba dí ta ni a kí -
gyót, amely fel ru ház ta a pró ba te võt
az zal a ké pes ség gel, hogy amely ál la -
tot ki húz ta an nak a hang ján /nyelvén/
tud jon meg szó lal ni! beszélni/
3. ál lo más: A há rom kis ma lac - Gi zi
né ni nél
- Tég lá ból kel lett a ma lac kák há zát

OVI KRÓ NI KA

(Folytatás a következõ oldalon)
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meg épí te ni, hogy a far kas elõl el tud -
ja nak me ne kül ni
4. ál lo más: A há rom kis ci ca - Irén ke
né ni nél
- Kis ci cák ká ala kul tak és egy kály ha -
csö vön kel lett át mász ni, hogy a bé kát
el tud ják kap ni, amely el ug rott elõ lük
5. ál lo más: Ha mu pi põ ke - Ve ra és a
Lí vi né ni nél
- Bor só és a len cse kö zül kel lett a
gyöngy sze me ket ki vá lo gat ni
Akik az ál lo má so kat vé gig jár ták és az
5 kin cset a ta risz nyá ba ös  sze gyûj töt -

ték, a vé gén a szü lõi mun ka kö zös ség -
tõl ka pott aján dék ba egy-egy me se
köny vet.
Test moz gás sem ma rad ha tott el. Az
ugrálóvárban ki sebb na gyobb buk -
fen ce ket és pi ru et te ket fi gyel het tünk
meg. A bü fé kö rül is nagy volt a
nyüzs gés. A tom bo la hú zás iránt is
óri á si volt az ér dek lõ dés. A fõ nye re -
mény egy hin ta ágy volt. Sen ki sem
tért ha za üres kéz zel, mert aki a
tom bo lán nem nyert, az húz ha tott
zsák ba macs kát.
Ez a nap is él mény dú san telt el. Sok-
sok aján dék kal gaz da gí tot ta a részt -
ve võ Kis kuc kó so kat.

Zách Gi zel la

"Bil le günk-bal la gunk 
jó itt kör be jár ni "

Bi zony jó itt kör be jár ni, mi vel jú ni us 9-
én el ér ke zett a nagy cso por to sok bú -
csú ja az óvo dá tól. Ezen a na pon min -
den ki fá jó szív vel gon dol az itt el töl tött
3-4 év re. Sok-sok él mény re, tu dás ra
tet tek szert, na gyon jó ba rát sá gok
szö võd tek, a ba rát sá gok re mél he tõ -
leg to vább ra is meg ma rad nak. Min -
den ki na gyon meg ha tó dott mi kor a
vál luk ra ke rült a bal la gó ta risz nya, ke -
zük be a vi rág. A bú csú ver sek, da lok

alatt fel le he tett fe dez ni a
gye re kek és a szü lõk sze -
mé ben a kön  nye ket, de
mi óvó nõk is elér zé ke -
nyül tünk, mi vel na gyon a
szí vünk höz nõtt ez a bal -
la gó 17 kis gye rek.
A ta risz nyá ban bal la gó
könyv, név sor la pult em lé -
kez tet ve az óvo dai élet re
õket. 
Az SZMK-tól ha gyo má -
nyo san Be tû ve tõ és
Szám ve tõ mun ka fü ze te -
ket kap ták, me lyet a ta nu -
lás so rán hasz no san for -
gat hat nak. A bú csú zás a
cso port szo bá ban kez dõ -
dött, el bú csúz tak a cso -
port szo bá tól, az itt ma radt
tár sak tól, ezt kö ve tõ en a
Ma ci cso port paj tá sa i tól,
majd csat la koz va a Ma ci
cso port hoz és így már
együtt bú csúz tunk a Só
szo bá tól, ahol so kat tor -
náz tunk, mo zog tunk. A
kony hán Jo li né ni tõl, aki -
tõl sok fi nom sá got kap -
tunk min dig. Ezt kö ve tõ en

ked venc ud va ri já té ka ink tól. Vé ge ze -
tül min den jót kí vá nunk az élet ben és
szor gal mat, ki tar tást az is ko lai mun -
ká ban.
A Pil lan gó cso port ha gyo má nyo -
san ezen a na pon dél után tart ja az
év zá ró mû so rát az óvo dá ban. Mi vel
jó idõ volt az ud va ron vol tunk. Itt az
óvo dá ban él jük min den nap ja in kat,
ezért min den ki bát ran, jó kedv vel vesz
részt a mû sor le bo nyo lí tá sá ban. Mi kor
ké szül ni kezd tünk szám ba vet tük azt
a sok-sok ver set, éne ket, kör já té kot,
amit egész év ben ta nul tunk. Ezek bõl
vá lo ga tunk és min dig egy té ma kö ré
épít jük fel a mû sort. A mos ta ni év zá -
rón hu szá rok, ka to nák bõ ré be búj -

tunk. A gye re kek is, de fõ leg a fi úk na -
gyon örül tek en nek a vá lasz tás nak,
mert õk na gyon sze re tik a bá tor, erõs
ka to ná kat, akik vé dik a ha zát. Na gyon
tud nak ve lük azo no sul ni, de a lá nyok
is. Min den ki meg kap ta a csá kó ját és
így már iga zi hu szár ka to na lett, aki
el ment, mint Já nos úr Bécs be lo va kat
ven ni. Kos suth ver bunk ra be állt a sor -
ba, a csa tá ban p1: "Gá bor Áron ágyú -
i val"- ,,Megy az úton"- kard dal har colt.
Sza bad ság alatt a ked ve sé vel mu la -
tott. "El vesz tet tem zseb ken dõ met,
Kiskece", stb, stb. Az év zá ró mû sor
anya gá ban ben ne volt a ha za sze re -
tet, sze re lem, vi dám ság. Úgy ér zem,
min den ki jól érez te ma gát. Min den
óvo dás nak jó va ká ci ót kí ván nak az
óvó né nik.

Krihó Ferencné

"Úgy vá rom a va ká ci ót,
Úsz ta tok majd pa pír ha jót,
Fel má szok a kör te fá ra,
Fü tyü lök az óvo dá ra."

A Fa lu ház ban sok iz ga tot tan ké szü lõ -
dõ gyer mek vár ta a ven dé ge ket, kü -
lön bö zõ ál la tok bõ ré be búj va, jó ked -
vû en, vi dá man. Az éves tu do má -
nyunk ból sze ret tünk vol na íze lí tõt ad -
ni. A kö zö sen ki vá lasz tott ver sek, da -
lok, já té kok min den ki ar cá ra mo solyt
csal tak. A leg ap rób bak is bát ran hal -
lat ták a hang ju kat. Az év zá ró vé gez té -
vel még volt egy ki csi dol gunk, hi szen
a más na pi ki rán du lás hoz a nyers -
anya got elõ kel lett ké szí te nünk.

Ko vács Lajosné
in téz mény egy ség-ve ze tõ

Ki rán du lás a Ba kony ba
Ha gyo má nya ink hoz hí ven az idén is
egy cso dá la tos ki rán du lás sal zár tuk le
ne ve lé si évün ket az óvo dá ban.
Reg gel 9 óra kor kelt út ra ki csi nek
nem mond ha tó csa pa tunk, hi szen az
ovi sok kal el jöt tek a tesók, a szü lõk is,
hogy egy kel le mes na pot tölt sünk el
együtt.
El sõ úti cé lunk a Cseszneki vár el fog -
la lá sa volt. A vár rom min den szeg le -
tét, min den hely sé gét "be vet tük "több -
ször vé gig jár tunk, vé gig ro ha moz tuk.
Köz ben ter mé sze te sen meg cso dál tuk
az elénk tá ru ló gyö nyö rû tá jat. Szám -
lál gat tuk, hogy a zöld szín nek hány
ár nya la ta je le nik meg sze münk elõtt.

(Folytatás az elõzõ oldalról)

(Folytatás a következõ oldalon)
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Meg szám lál ha tat la nul sok! Vár vé dõ
ka to nák ból át vál toz tunk há ti zsá kos,
ván dor bo tos tú rá zók ká, hi szen kö -
vet ke zõ ál lo má sunk Porvacsesznek
fes tõi tá ja volt.
Az au tó bu szo kat ott hagy tuk a fa lu -
ban, majd gya log in dul tunk fel fe de zõ
utunk ra. 2 km-es ka lan dos út után a
szi ma tun kat se gít sé gül hí va ta lál tuk
meg a tá bor he lyet, hi szen a bog rá -
csok ban már ro tyo gott az apu kák ál -
tal ké szí tett fi nom pap ri kás krump li.
Jó ízû fa la to zás után vég re meg hó dí -
tot tuk a szik lás, kö ves he gye ket, me -
zít láb át kel tünk, át gá zol tunk a pa ta -
kon, jár kál tunk a vi zes kö ve ken.
Bebarangoltuk a tá bor hely kör nyé -
két. A ki hí vá so kat a ki csik is na gyon
jól bír ták, si ke re sen vet ték az aka dá -
lyo kat.
Jó ér zés sel tér tünk ha za, bíz va ab -
ban, hogy a sok öröm mel let a ter mé -
szet sze re te tét, meg be csü lé sét is si -
ke rült erõ sí te nünk gyer me ke ink ben.

Ve réb Mártonné

Aki el mu lasz tot ta az óvo dai be íra -
tást, sze re tet tel vár juk a Kis kuc kó -
ban. Kér jük a ked ves szü lõ ket, hogy
az óvo dá ban ha gyott ru há kat és
egyéb fel sze re lé se ket vi gyék ha za!

Kö szön jük.

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Pe da gó gus nap al kal má ból
sze re tet tel kö szön jük az
Óvó nõ ket, és a Daj ká kat! 

Óvo da 
Szü lõi  Mun ka kö zös sé ge

A kép vi se lõ-tes tü let 2009.
má jus 18-án 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. Ja vas lat a ki tün te tõ díj ala pí tá sá -
ról és ado má nyo zá sá ról szó ló ren -
de let el fo ga dá sá ra.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter

A jegy zõ tá jé koz tat ta a Tes tü le tet,
hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té -
se i rõl szó ló 1991. évi XXXI. tör vény
2008. no vem ber 26-án ha tály ba lé pett
mó do sí tá sa fel ha tal ma zást tar tal maz
a he lyi ön kor mány zat ok szá má ra,
hogy ren de let ben sza bá lyoz zák az el -
is me rés ala pí tá sát és ado má nyo zá -
sát. Az ön kor mány zat a ki tün te tõ cí -
mek ado má nyo zá sá val le he tõ sé get
te remt azon sze mé lyek és kö zös sé -
gek mun kás sá gá nak el is me ré sé re,
akik te vé keny sé gük kel ki ma gas ló ér -
de me ket sze rez tek a te le pü lés fej lõ -
dé sé ben. A kép vi se lõ-tes tü let a ren de -
let el fo ga dá sá nak el na po lá sá ról dön -
tött, az zal, hogy a he lyi cí mer és zász -
ló jel ké pek meg al ko tá sá ról szó ló ren -
de let tel együtt kí ván ja meg al kot ni.
2./ Ja vas lat Szákszend Köz ség Pol -
gár mes te ri Hi va tal Ala pí tó Ok ira tá -
nak megtárgyalására és el fo ga dá -
sá ra.
Elõ ter jesz tõ: De ák né dr. Schiffner
Már ta jegy zõ
A jegy zõ is mer tet te, hogy 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 ren -
del ke zé sei ér tel mé ben az ön kor mány -
zat nak 2009. má jus 15-ig át kell te kin te -
nie a fel adat el lá tás szer ve ze ti ke re te it.
2009. jú ni us 1.-ig a tör vény ben fog lal -
tak nak meg fe le lõ en mó do sí ta ni kell a
költ ség ve té si szerv nek az ala pí tó ok ira -
tát, mely alap ján a jö võ ben mû kö dik. A
fen ti jog sza bály ta xa tí ve fel so rol ja, hogy
me lyek a kö te le zõ tar tal mi ele mei a la -
pí tó ok irat nak. A kép vi se lõ-tes tü let a
Pol gár mes te ri Hi va tal Ala pí tó Ok ira tát
az elõ ter jesz tés sze rint el fo gad ta.
3./ Ja vas lat a Bokod-Szákszend
Kis tér sé gi Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont Ala pí tó Ok ira tá nak el fo ga -
dá sá ra.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter
A pol gár mes ter is mer tet te az ÁMK
Ala pí tó Ok ira ta mó do sí tá sá nak szük -

sé ges sé gét a tör vény ere jé nél fog va.
Az Ala pí tó Ok irat ban a vál to zá sok a
kö vet ke zõk:
- mû kö dé si te rü let ki fe je zés he lyett a
mû kö dé si kör ki fe je zés lép,
- fel ügye le ti szerv he lyé be irá nyí tó
szerv ke rül,
- in téz mény tí pus sze rin ti be so ro lás
pont tal egé szül ki az ok irat,
- bõ vül a fog lal koz ta tot tak ra vo nat ko -
zó fog lal koz ta tá si jog vi szony meg ha -
tá ro zá sá val,
A kép vi se lõ-tes tü let egyet ér tett a
Bokod-Szákszend Kis tér sé gi Ál ta lá -
nos Mû ve lõ dé si Köz pont Ala pí tó Ok -
ira tá nak mó do sí tá sá val a vo nat ko zó
tör vény ben fog lal tak nak meg fe le lõ en.
4./ Ja vas lat a Bokod- Kecs kéd-
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 Tár -
su lá si Meg ál la po dá sá nak el fo ga dá -
sá ra.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter
A pol gár mes ter tá jé koz tat ta a Tes tü le -
tet, hogy az érin tett há rom te le pü lés
jegy zõ je el ké szí tet te a Tár su lá si Meg -
ál la po dás ter ve ze tét, mi vel a
Kecskédi Ön kor mány zat 2009. au -
gusz tus 1. nap já val csat la ko zik a már
mû kö dõ Tár su lás hoz. A fo lya ma tos és
za var ta lan mû kö dés hez el en ged he -
tet len a jo gi ke re tek meg te rem té se.
A kép vi se lõ-tes tü let a Tár su lá si Meg -
ál la po dást el fo gad ta.
5./ Egye bek
A pol gár mes ter is mer tet te, hogy meg -
je lent a Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis
Fej lesz té si Ta nács (Szé kes fe hér vár)
RFT/CÉDE 2009 pá lyá za ta a he lyi ön -
kor mány zat ok fel adat kö ré be tar to zó
ön kor mány za ti tu laj don ra vo nat ko zó
fej lesz té sek tá mo ga tá sá ra. Az ön kor -
mány zat a Tor na te rem te tõ szer ke zet -
ének fel újí tá sá ra, a pa do zat, va la mint
a nyí lás zá rók cse ré jé re nyújt ja be a
pá lyá za tát. Az alap tá mo ga tás mér té -
ke: 65%.
A kép vi se lõ-tes tü let tá mo gat ta a
CÉDE pá lyá zat be nyúj tá sát.

Ugyan ezen na pi ren di pont ke re té ben
a tes tü let dön tött a 2009. jú ni us 22-26.
kö zött meg ren de zés re ke rü lõ hit tan tá -
bor költ sé ge i hez va ló hoz zá já ru lás ról,
va la mint a kö zel gõ EU par la men ti
kép vi se lõ vá lasz tás za var ta lan le bo -

(Folytatás a következõ oldalon)

Ön kor mány za ti Hí rek



nyo lí tá sá hoz a He lyi Vá lasz tá si Bi zott -
ság pót tag já nak meg vá lasz tá sá ról.
Ezt kö ve tõ en a kép vi se lõ-tes tü let zárt
ülés ke re té ben meg vá lasz tott a
Szákszend Köz sé gért Ala pít vány
tiszt ség vi se lõ it. 
A ku ra tó ri um el nö ki tiszt sé get
Mohosné Akóts Irén nyer te el, a ku ra -
tó ri um tag já nak Pin tér Lászlónét vá -
lasz tot ta a tes tü let. 
Szákszend, 2009. má jus 18.

De ák né dr. Schiffner Már ta
jegy zõ

Ön kor mány za ti Hí rek
A kép vi se lõ-tes tü let 2009. jú ni us 24.-
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. 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 sabbese 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 ko ráb bi tes tü le ti ülé sen ho zott ha tá -
ro za tok vég re haj tá sa meg tör tént. A
pol gár mes ter a két ülés kö zöt ti idõ -
szak ese mé nyei kap csán el mond ta,
hogy fo lya ma to san ren de zés re ke rül -
tek köz te rü le te ink, a la kos ság, a köz -
hasz nú és köz cé lú mun ka erõ ál tal.
Ön erõ vel el ké szült és be nyúj tás ra ke -
rült a CÉDE ke re té ben a tor na te rem
fel újí tá sá ra a pá lyá zat.
VÉRT Zrt-tõl tör té nõ köz ét kez te té si
szol gál ta tás VÉRT Zrt. ál ta li fel mon -
dás mi att több szö ri egyez te tés re ke -
rült sor az érin tett Ön kor mány zat ok
ve ze tõ i vel. A VÉRT Zrt te lep he lyén lé -
võ kony hát több vál lal ko zó is meg te -
kin tet te üze mel te tés vé gett, azon ban
a vál lal ko zók nagy nak ta lál ták az épü -
le tet és ma gas nak a re zsi költ sé get. A
szol gál ta tás biz to sí tá sá val kap cso la -
tos fel ada tok tár gya lá sa kü lön na pi -
ren di pont ban tör té nik.
2009. má jus 30.-án le zaj lott a 13. fa lu -
nap, me lyen a "zord" idõ já rás el le né re
is szá mo san vet tek részt.
2009. jú ni us 2-án Bokodon ke rült sor
az OTKT Bûn meg elõ zé si és Köz biz -
ton sá gi Bi zott ság ülé sé re, mely nek
na pi ren di pont jai a bokodi Pol gár õr
Egye sü let te vé keny sé gé rõl szó ló tá jé -
koz ta tó és be szá mo ló a Kör ze ti Meg -
bí zot ti Cso port mû kö dé sé rõl.

A pol gár mes ter szó be li ki egé szí tés -
ként el mond ja, hogy a ját szó tér pá lyá -
zat hi ány pót lá sát tel je sí tet tük, be fo ga -
dó nyi lat ko za tot meg kap ta az Ön kor -
mány zat, ez után vár ha tó a dön tés. 
A mai nap fo lya mán a Orosz lá nyi
Mun ka ügyi Ki ren delt sé gen volt, ahol
tá jé ko zó dott a re giszt rált mun ka nél kü -
li ek szá má ról és a le he tõ sé gek rõl. Az
ada tok meg döb ben tõ ek, ugyan is
mint egy 60 -os nö ve ke dést mu tat a
re giszt rált mun ka nél kü li ek szá ma a
már ci u si ada tok hoz ké pest.
A Kép vi se lõ-tes tü let a be szá mo lót el -
fo gad ta.
2./ Ja vas lat az ön kor mány zat 2009.
évi költ ség ve té sé rõl szó ló ren de let
mó do sí tá sá ra.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol -
gár mes ter
A pol gár mes ter tá jé koz tat ta a kép vi -
se lõ ket, hogy a Tor na te rem komp lex
fel újí tá sá ra és új te tõ szer ke ze te épí té -
sé re be nyúj tott CÉDE pá lyá za tunk ra
a Ma gyar Ál lam kincs tár tól hi ány pót lás
ér ke zett. Hi ány pót lás tel je sí té se, va la -
mint a jog sza bály vál to zá sok szük sé -
ges sé te szik a költ ség ve té si ren de let
mó do sí tá sát. A Tes tü let a ren de let mó -
do sí tás sal egyet ér tett.
3./ Be szá mo ló a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mé nyek 2008/2009. évi mun ká -
já ról.
Elõ ter jesz tõ: in téz mény ve ze tõk
A Kis kuc kó Óvo da tag in téz mény-egy -
ség ve ze tõ je tá jé koz tat ta a Kép vi se lõ-
tes tü le tet, hogy a 2009/2010-es tan év
vár ha tó gyer mek lét szá ma: 57 fõ.
Sze mé lyi, a tár gyi fel té te lek biz to sí tot -
tak az in téz mény ben. To váb bi is mer -
tet te az év köz ben le zaj lott ren dez vé -
nye ket és az óvo dá sok ré szé re szer -
ve zett prog ra mo kat, ki rán du lá so kat.
A Kép vi se lõ-tes tü let a be szá mo lót el -
fo gad ta.
Az Öv eges Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la in -
téz mény-egy ség ve ze tõ je el mond ta,
hogy az is ko lá ban a sza kos el lá tott -
ság jó nak mond ha tó. A tár gyi fel té te -
lek meg fe le lõ ek. Si ker ként köny vel te
el, hogy a ver se nye ken (tér sé gi, me -
gyei) ki emel ke dõ ered mé nye ket ér tek
elõ a ta nu lók. 
A Kép vi se lõ-tes tü let és a pol gár mes -
ter gra tu lá ci ó ját fe jez te ki az el ért ta -
nul má nyi si ke re kért, mind a fel ké szí tõ
pe da gó gu sok nak, mint a részt ve võ
gye re kek nek.
A Tes tü let a be szá mo lót el fo gad ta.
Bokod - Szákszend Kis tér sé gi Ál ta lá -
nos Mû ve lõ dé si Köz pont igaz ga tó ja

ki emel te, hogy fõ szem pont az in téz -
mény egy sé gek szak mai önál ló sá gá -
nak tisz te let ben tar tá sa volt. 
A be szá mo lót a Kép vi se lõ-tes tü let el -
fo gad ta.

4./ Ja vas lat az Ön kor mány zat Köz -
be szer zé si Sza bály zat 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 tör vény je -
len tõs mér ték ben mó do sult, így a vál -
to zó jog sza bá lyi kör nye zet szük sé -
ges sé te szi az Ön kor mány zat Köz be -
szer zé si Sza bály za tá nak ha tá lyon kí -
vül he lye zé sét és új Sza bály zat el fo -
ga dá sát.
A köz be szer zé sek egy sze rû sí té sét
se gí ti az a sza bály, mi sze rint az ed dig
há rom ér ték ha tár sze rint meg kü lön -
böz te tett el já rá si rend ket tõ re csök -
ken, ál ta lá nos egy sze rû köz be szer zé -
si, va la mint a kö zös sé gi el já rás ra.
Az ér ték ha tár ok: áru be szer zés és a
szol gál ta tás ér té ke ál ta lá nos for gal mi
adó nél kül el éri 8 mil lió fo rint, épí té si
be ru há zás ese tén 15 mil lió fo rint.
Je len tõs vál to zás, hogy meg szûnt, il -
let ve igen szûk be szer zé si kör re kor -
lá to zó dott a hir det mény nél kü li el já rá -
sok le foly ta tá sá nak le he tõ sé ge. Fõ
sza bály az, hogy va la men  nyi el já rást
meg in dí tó hir det ményt a Köz be szer -
zé si Ér te sí tõ ben köz zé kell ten ni. Új
sza bály, hogy a hir det mény köz zé té -
te le csak ab ban az eset ben le het sé -
ges, ha azt ki je lölt sze mély el len jegy -
zé sé vel el lát ta. A mó do sí tás fõ cél ja a
köz be szer zé sek nyil vá nos sá gá nak
nö ve lé se. En nek ér de ké ben 2009. áp -
ri lis 1-jé tõl az aján lat ké rõ kö te les el já -
rá son ként cso por to sít va hon lap ján
köz zé ten ni a köz be szer zé si el já rás
so rán ké szí tett do ku men tu mo kat. Lé -
nye ges vál to zás az is, hogy a köz be -
szer zé si el já rás le zá rá sa ként kö tött
szer zõ dés nyil vá nos.
A Kép vi se lõ-tes tü let az Ön kor mány -
zat Köz be szer zé si Sza bály za tát el fo -
gad ta.
5./ Köz ét kez te tés sel kap cso la tos
fel ada tok
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol -
gár mes ter
A pol gár mes ter tá jé koz tat ta a Kép vi -
se lõ-tes tü le tet, hogy Vér tes Erõ mû
Zrt. 2009. au gusz tus 31-i ha tál  lyal fel -
mond ja a köz ét kez te té si szol gál ta tá si
szer zõ dést, ne héz gaz da sá gi hely ze -
té re va ló hi vat ko zás sal.

SZÁKSZENDI6
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A köz ér te ke ze tés, mint szol gál ta tás
net tó ér té ke 8. mil lió fo rin tot meg ha -
lad ja, ezért köz be szer zé si el já rás le
kell foly tat ni. Az Ön kor mány zat ke re si
a leg jobb meg ol dást az ét kez te tés
biz to sí tá sá ra, mi vel azt szep tem ber
1.-ével biz to sí ta ni kell az ok ta tá si-ne -
ve lé si in téz mé nyek ben, va la mint a
szo ci á lis ét ke zõk szá má ra.
A Kép vi se lõ-tes tü let fel ha tal maz ta a
pol gár mes tert és a jegy zõt, hogy a
szük sé ges in téz ke dé se ket te gye
meg.
6./ Szákszend Köz sé gért Ala pít -
vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá -
sa.
Elõ ter jesz tõ: De ák né dr. Schiffner
Már ta jegy zõ
Az Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sát, az ab -
ban fog lal tak pon to sí tá sa, más részt a
tiszt ség vi se lõk sze mé lyé ben be kö vet -
ke zett vál to zá sok in do kol ták. 
A Kép vi se lõ-tes tü let egyet ér tett az
Ok irat mó do sí tá sá val.
7./ Ja vas lat az ÁMK igaz ga tói ál lás -
ra be adott pá lyá zat vé le mé nye zé -
sé re.

Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol -
gár mes ter
A Bokod-Szákszend Kis tér sé gi Ál ta lá -
nos Mû ve lõ dé si Köz pont igaz ga tói ál -
lá sá nak be töl té sé re pá lyá zat ke rült ki -
írás ra. Tör vé nyes ha tár idõn be lül két
pá lyá zat ér ke zett. Egy fõ vis  sza lé pett.
A Kép vi se lõ-tes tü let ja va sol ja 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 lá sa Tár su lá si
Ta ná csá nak, hogy Hor váth Csabánét
ne vez ze ki Bokod-Szákszend ÁMK
igaz ga tó já nak 5 éves idõ tar tam ra.
8./ Ja vas lat a Köz ok ta tá si Meg ál la -
po dás meg kö té sé re.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol -
gár mes ter
Dad Köz ség Ön kor mány za tá nak
2009. jú li us 31.-ig ér vé nyes köz ok ta -
tá si meg ál la po dá sa volt Kecskéd-
Kömlõd In téz mény fenn tar tó Tár su lás -
sal, amely meg szû nik ezen idõ pon tig.
Ezért Dad Köz ség Ön kor mány za ta
kö te le zõ köz ok ta tá si fel adat el lá tá sá -
ra 2009. au gusz tus 1.-tõl csat la koz ni
kí ván a ki bõ vült Bokod-Kecskéd-
Szákszend In téz mény fenn tar tó Tá ru -

lás hoz. A Kép vi se lõ-tes tü let egyet ér -
tett a Dad Köz ség Ön kor mány za tá val
kö ten dõ Köz ok ta tá si Együtt mû kö dé si
Meg ál la po dás meg kö té sé vel. 
9./ Egye bek
E na pi ren di pont ke re té ben ke rült sor
a tá mo ga tá si ké rel mek el bí rá lá sá ra,
va la mint be ru há zá si kér dé sek tár gya -
lá sá ra.
Szákszend, 2009. jú ni us 26.

De ák né dr. Schiffner Már ta 
jegy zõ 

(Folytatás az elõzõ oldalról)

FEL HÍ VÁS 
CÍ MER 

TER VE ZÉ SÉ RE
A Kép vi se lõ-tes tü let má jus 18.-i ülé -
sén na pi rend re ke rült he lyi cí mer rõl
szó ló ren de let meg al ko tá sá nak kér -
dé se.
Fel kér jük a Tisz telt La kos sá got, hogy
ja vas la ta i kat, ter ve i ket 2009. jú li us
31.-ig nyújt sák be a Pol gár mes te ri
Hi va tal ba.

Szákszend Köz ség 
Kép vi se lõ-tes tü le te

A klub cél ja, fel ada ta és
te vé keny sé ge:
Cél ja:
- A nyug dí jas kor osz tály ös  sze fo gá sa,
ér de ke i nek kép vi se le te, a köz ség tár -
sa dal mi éle té nek szer ve zé sé ben va ló
rész vé tel. A kö zel múlt ban nyug díj ba
vo nult idõs tár sa ink be szer ve zé se
tag ja ink so rá ba.
Fel ada ta:
- A fa lu ha gyo má nyi nak ápo lá sa.
- A ki ala kult kap cso lat ápo lá sa az ön -
kor mány zat tal, óvo dá val, is ko lá val,
más te le pü lés nyug dí jas klub ja i val és
egyéb ci vil szer ve ze tek kel.
- Éven te rend sze re sen (ha von ta) ösz  -
sze jö ve tel tar tá sa, igény sze rint a té li
hó na pok ban (ok tó ber tõl - már ci u sig)
ha von ta két al ka lom mal.
A klub meg ala ku lá sa óta min den hó nap
má so dik kedd jén az ös  sze jö ve te le in ket
meg tar tot tuk, és meg tart juk a jö võ ben
is. Az el múlt évek hez ha son ló an eb ben
az év ben is részt kí vá nunk ven ni az ön -
kor mány zat ál tal szer ve zett a te le pü lést
érin tõ fel ada tok ban. (Föld Nap ja, par -
ko sí tás, fa lu nap stb.). Kap cso la tot bõ ví -
té se az óvo dá val és az is ko lá val ab ban

a te kin tet ben is, hogy ese ten ként egy-
egy nyug dí jas ren dez vé nyün kön kis
mû sor ral, vagy sza va zat tal szí ne sít sék
ös  sze jö ve te lün ket. Te vé keny sé gün ket
és pénz gaz dál ko dá sun kat min den
eset ben az alap sza bály za tunk nak
meg fe le lõ en kí ván juk vé gez ni.
Prog ram ter vün ket az aláb bi ak sze rint
ter vez zük vé gez ni:
Ja nu ár:
Be szá mo ló a 2008. év ben vég zett
mun ká ról és pénz ügyi hely zet rõl. Pót -
szil vesz ter meg tar tá sa.
Feb ru ár:
Egész ség meg õr zés sel kap cso la tos
or vo si elõ adás (film ve tí tés). Egye bek.
Már ci us:
Nem zet kö zi Nõ nap meg tar tá sa. (Nõi
klub tag ja ink kö szön té se)
Már ci us 15.-érõl va ló meg em lé ke zés.
Rész vé tel a te le pü lés ál tal ren de zett
ün nep sé gen.
Tea est és be szél ge tés ak tu á lis dol ga -
ink ról.
Áp ri lis:
Kö zös prog ram mal ké szü lés a köl té -
szet nap já ra. (Vers, pró za fel ol va sás)
Par ko sí tás ban, vi rá go sí tás ban va ló
rész vé tel.

Rész vé tel a Föld nap ja al kal má ból
szer ve zett "fa lu ta ka rí tá son".
Má jus:
Anyák na pi kö szön tõ.
Meg be szé lés a fa lu na pi fel ada tok ról,
a klub tól kért mun kák ta gok kö zöt ti el -
osz tá sá ról.
Fa lu na pon va ló rész vé tel.
Jú ni us:
Für dés sel egy be kö tött ki rán du lás Pá -
pá ra klub tag ja ink igé nye alap ján.
Jú li us:
Ha gyo má nyunk hoz hû en kö zös prog -
ra mot ren de zünk a Fa lu ház "ud va -
rán".
Au gusz tus:
Csa lá di klub est.
Szep tem ber:
Ki rán du lás Bu da pest re a Mû vé sze tek
pa lo tá já ba és a Camponába.
Ok tó ber:
Meg em lé ke zés az Ara di vér ta núk ról
és ok tó ber 23.-áról. Idõ sek na pi meg -
em lé ke zés.
No vem ber:
Ös  sze vont név nap és szü le tés nap
meg tar tá sa.
Szín ház lá to ga tás

A szákszendi nyug dí jas klub 2009. évi prog ram ter ve 

(Folytatás a következõ oldalon)



2009. má jus 21.-tõl 23.-ig egy ki rán -
du lá son vet tünk részt, me lyet köz sé -
günk ön kor mány za ta szer ve zett. So -
kak nak fel kel tet te ér dek lõ dé sét ez a ki -
rán du lás, hi szen a busz meg telt. Fõ -
ként idõ sek je lent kez tek, csak mi vol -
tunk ka kukk to já sok.

Utunk egye nest Za la eger szeg re: a
Gö cse ji Fa lu mú ze um ba ve ze tett. Ott a
ré gi pa rasz ti élet min den nap ja i ba kuk -
kant hat tunk be. Azu tán az Azá le ás-
völgy ben, a szi vár vány szí ne i ben pom -
pá zó vi rá gok kö zött sé tál tunk. Fá rad -
tan tér tünk szál lá sunk ra,
Hegyhátszentjakabra. Min den ki el fog -
lal ta a sa ját kis fa há zát, "kuc kó ját".
Hos  szas pi he nés után vol tak, akik für -
de ni men tek Za la eger szeg re, vol tak
akik a va cso rát tet ték fel ro tyog ni a
bog rács ba. A mar ha pör költ csak fõtt…
és fõtt… és fõtt… és meg fõtt! A han gu -
lat eköz ben a te tõ fok ára há gott. Min -
den száj di csér te a sza ká cso kat az íz -
le tes fa la to kért.

Má so dik na punk egy kel le mes, fi nom
reg ge li vel kez dõ dött a kö ze li Vadása
ét te rem ben. Ki rán du lá sunk kö vet ke zõ
ál lo má sa a szentgyörgyvölgyi re for má -
tus temp lom volt. Meg te kin tet tük a ré gi,
ám de még min dig szép bel se jét. Ez -
után a veleméri Ár pád-ko ri temp lom -
hoz utaz tunk. Ér de kes le gen dá kat,
mon dá kat hal lot tunk ide gen ve ze tõnk -
tõl. Eb ben a kis temp lom ban a mai na -
pig zaj la nak is ten tisz te le tek, há zas ság -
kö té sek, ke resz te lõk. E temp lom ér de -
kes sé ge, hogy fa la it a Bib lia tör té ne te it
áb rá zo ló fres kók dí szí tik.

Magyarszombatfán fa ze -
kas há za kat néz tünk meg.
So kan szu ve nírt vá sá rol -
tak. A Ha tár csár dá ban
ebé del tünk, majd a sza-
lafõi Pi tyer szer fa lu mú ze -
u mát jár tuk kör be. Ha za -
tér tünk a kem ping be. Akik
sze ret tek vol na is mét
meg már tóz ni Za la eger -
sze gen, azok is mét meg -
te het ték. Köz ben va cso -
ránk is mét fõtt volna… ha
nem kezd el zu hog ni az
esõ. Igaz a má ju si esõ
ara nyat ér, mi csak az idõ zí tés sel nem
vol tunk meg elé ged ve. A fél kész va cso -
rát az egyik fa ház ba men tet ték be. Mi -
u tán el állt az esõ, ha tal mas dup la szi -
vár vány ra gyog ta be az eget. Cso dá la -
tos volt! Vacsi után mind an  nyi an be hú -
zód tunk "vac kunk ba". 

Har ma dik nap fá jó szív vel bú csúz -
tunk a Vadása Kem ping tõl. Reg ge li
után is mét han gu la tos sé ta várt ránk a
Je li Ar bo ré tum ban. Le nyû gö zõ lát vány
volt lát ni a vi rág szir mo kon fel fe dez he tõ
víz csep pecs ké ket és a nek tárt gyûj tö -
ge tõ mé hecs ké ket. Som ló ra bu szoz -
tunk. Amíg a fel nõt tek bor kós to lón vet -

tek részt, mi a táj szép sé gé ben gyö -
nyör köd tünk, sé tál tunk a he gyen, so kat
fo tóz tunk. Mi kor vis  sza ér tünk fi nom
pör költ il lat csap ta meg az or run kat. A
friss le ve gõn el töl tött ebéd után in dul -
tunk ha za. A ha za fe lé út gyor san el rö -
pült, mi re ész be kap tunk, itt hon száll -
hat tunk le a busz ról.

Gyu la bá csi nak, a so fõ rünk nek in te -
get ve vé get ért a vár va várt ki rán du lá -
sunk. Na gyon-na gyon jól érez tünk ma -
gun kat!!! So kat ne vet tünk, ér de kes tör -
té ne te ket hal lot tunk, na gyon szép tá ja -
kat lát tunk. Szí ve sen fo gunk vis  sza em -
lé kez ni er re a bol dog há rom nap ra!!! 

Pa lo tai Esz ter, Valkó Pet ra
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De cem ber:
Mi ku lás ün nep ség
Fa lu ka rá csony és klub ka rá csony.
Prog ram ja ink ban le ír ta kat is mé tel ten
ajánl juk a te le pü lés ve ze té sé nek:
- Fa lu szé pí tés, vi rág ül te té si prog ram,
sze mét gyûj tés és a fa lu na pi fel ada -
tok ban va ló rész vé tel.
Rö vi den be mu tat tuk a nyug dí jas klu -
bunk éves prog ram ter vét.
Min den hó nap 2. kedd jén van ös  sze -
jö ve te lünk. Áp ri lis tól - ok tó be rig es te
7 órá tól, no vem ber tõl - már ci us vé gé -
ig es te 6 órá tól.
Akit ér de kel a nyug dí jas klub te vé -
keny sé ge, vagy úgy ér zi, hogy tag ja -
ink kö zé jön ne, sze re tet tel vár juk!

Klub ve ze tõ ség

(Folytatás az elõzõ oldalról)

2008 õszén a
szákszendi nyug -
dí jas klub tag jai lá -
to ga tó ban vol tak a
tardoskeddi cso -
port nál. A fo gad ta -
tás és az egész
na pos prog ram vi -
szon zá sá ra 2009.
jú ni us 9-én ke rült
sor. A ven dé gek
meg ér ke zé se kor
Lász ló Kál mán pol -
gár mes ter és Nagy
Béláné klub ve ze tõ
kö szön töt te õket. A
rö vid fo ga dás után ven dé ge ink meg -
te kin tet ték temp lo ma in kat, Fe ke te
Jó zsef ta nár úr ve ze té sé vel. Glázer
Imréné ver set mon dott ven dé ge ink -
nek a hõ si em lék mû vek nél. Ez után
el men tek Orosz lány ra, és meg te kin -
tet ték a Bá nyá sza ti Mú ze u mot, aho -
vá né hány klub tár sunk is el kí sér te
õket. 

Az ebéd után ven dé ge ink ked ves,
hu mo ros mû sor ral, és több nyel vû nó -
ták kal ked ves ked tek ne künk. Ez után
kö zös be szél ge tés sel, nó tá zás sal telt
el a dél után. Meg be szél tük, hogy ezt
a ked ves ba rá ti ta lál ko zót foly tat ni
sze ret nénk, meg fo gal ma zó dott: jó
len ne rend sze res sé ten ni az éven -
kén ti ta lál ko zó kat!

Nagy Béláné klub ve ze tõ

Ven dé ge ink vol tak 
a tardoskeddi nyug dí ja sok

Ba ran go lás
az Õr ség ben
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Eb ben a hó nap ban Szé kes fe hér vár
egyik ide gen for gal mi lát vá nyos sá gá -
ba, Bory Je nõ vá rá ba lá to ga tunk. A
vá ros "Öreg-hegy" ne vû ré szé ben ta -
lál ha tó vár kü lön le ges sé ge, hogy az
építész-szobrász-festõ egész éle té -
nek mun kás sá gát te kint het jük itt meg,
a Bory há zas pár la kó he lye ma ked velt
ki rán du ló hely és mú ze um, több száz
szo bor, fest mény, kép zõ mû vé sze ti al -
ko tást ta lá lunk a vár fa lai kö zött. A kb.
1,5 hold nyi te rü le tet 1912-ben vá sá -
rol ta meg az épí tész a hoz zá tar to zó
prés ház zal és bo ros pin cé vel, a kis
épü le tet la kás sá bõ ví tet te, az eme le -
ten mû ter met ren de zett be. A par kot
fo lya ma to san dí szí tet te, a vár épí té se
1923-ban kez dõ dött és a mû vész
1959-ben be kö vet ke zett ha lá lá ig tar -
tott. "Las san megy a mun ka, mert
nem csak pénz bõl épül, ha nem lé lek -
bõl, buzgóságból".- ír ta az épít ke zés -
rõl a kor társ Lyka Kár oly. A Bory vár
csak fe le rész ben lát vá nyos ság és
mû vé szi al ko tás, el sõ sor ban egye dül -
ál ló mû sza ki tel je sít mény, mely ben a
fõ sze re pet a be ton és a vas be ton
játssza. A má so dik vi lág há bo rú so rán
a né met és szov jet csa pa tok kör nyék -
be li har cai a vá rat sem kí mél ték. A
hely re ál lí tá sok Bory Je nõ ha lá lá ig tar -
tot tak.
A vár hom lok za ti ré szé nek bal ol da lán
a ga lam bos tor nyok emel ked nek, az
el sõ te rasz a domb ol dal ba épí tett
tám fa lak nál vég zõ dik. A má so dik te -
rasz az "Ele fánt-ud var", mely ne vét az
osz lo pos bolt íves fo lyo són ál ló ele -
fánt szo bor ról kap ta, mely jel ké pe sen
az épü le tet tart ja. A fõ épü let be já ra tán

át a kb. 100
négy zet mé -
te res lo vag -

t e  r e m  b e
érünk, itt állt
egy kor a
min tá zó asz -
tal, ame lyen
a mes ter dol -
go zott. A vár
hát só trak tu -
sát az ún.
"száz osz lo -
pos vár ud -
var" zár ja
be, igen jó
ará nyú íve i -
vel és tör té -
nel mi szo -
bor ga lé ri á já -
val ta lán az
épü let leg -

fes tõ ibb ré sze. Bel sõ ol da lon ki lá tó tor -
nyok csat la koz nak az épü let hez, me -
lyek bõl cso dá la tos a ki lá tás a vá ros ra,
a Sár rét egész vi dé ké re és nap fé nyes
idõ ben meg szem lél het jük a Ba kony
és a Vér tes nyúl vá nya it is.

Az ud var kör be fu tó, ár ká dos fo lyo só -
ján 103 osz lo pon 24 ku po la emel ke -
dik, az ár ká dok alatt Bory Je nõ szo -
bor mû ve i nek ere de ti gipsz mo dell je it
he lyez te el, me lyek bronz ba önt ve
vagy már vány ba fa rag va szer te az or -
szág ban - fõ leg Bu da pes ten - van nak
fel ál lít va. A vár ud var hát só ré szén van
a vár ká pol na, a "Hit ve si sze re tet" cí -
mû, fe le sé gé rõl min tá zott ülõ ala kos
szob rá val és más mû al ko tás ok kal. A
szo bor hát te ré ben a mû vész fal fest -
mé nye lát ha tó.

Bory Je nõ
1 8 7 9 - b e n
szü le tett Szé -
kes fe hér vá -
ron egy hét -
g y e r  m e  k e s
c s a  l á d  b a n .
Épí tész mér -
nök ként dip -
l o  m á  z i k
1903-ban a
M û  e g y e  t e  -
men, majd
egy éves bé -
csi ka to nás -
ko dás után,
ahol a

Kunsthistorisches Mú ze um szor gal -
mas lá to ga tó ja, a Kép zõ mû vé sze ti
Fõ is ko la hall ga tó ja lett. Szob rá sza tot
Stróbl Ala jos tól, fes té sze tet Szé kely
Ber ta lan tól ta nul. Ké sõbb ösz tön díj jal
ta nul mány úton vesz részt Né me tor -
szág ban, majd Car ra rá ban a már -
ványt és a már vány szo bor ké szí tés
tech ni ká ját ta nul má nyoz za. 1911-tõl
szob rá sza tot ta nít a Kép zõ mû vé sze ti

Fõ  i s  ko  l án ,
ké sõbb rek -
to ra is lesz,
1921-tõl a
Mû  egye  te  -
men is ok tat
e g é  s z e n
1944-ig. Vé -
gig har col ja
az el sõ vi lág -
há bo rút, utá -
na Sza ra je -
vó ba ke rül,
ahol a
trónörökös-
pár grá nit
em lék mû vé -
re kap meg -
bí zást, majd
a fo ga dal mi

temp lom épí té sze ti ter ve it ké szí ti el.
Éle te so rán több száz szob rot, kis -
plasz ti kát ké szít, mû vé sze tét dí jak so -
ro za tá val is me rik el.
Fe le sé gé vel fes té sze ti ta nul má nyai
so rán is mer ke dik meg, aki szin tén
mû vész. Boryné Ko mó csin Ilo na
(1885-1974) élet hû port ré kat és mû -
vé szi vi rág csend éle te ket fes tett.
A há zas pá ri sze re tet min ta ké pe volt
ket te jük éle te, er rõl ta nús ko dik mun -
kás sá guk, mû al ko tá sa ik. Bory Je nõ a

Tá jak, vá rak, ko los to rok

SZÁKSZENDI
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A vár ud va ra 

(Folytatás a következõ oldalon)

Bory Je nõ
1879-1959
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köl té szet te rü le tén is meg mu tat ta te -

het sé gét, pél da ként áll jon itt éle te al -

ko nyán fe le sé gé hez írt ver sé bõl egy

rész let:

"Ne dícsérgess - szól az Édes, Vén

va gyok én lel kem.       Ezer õsz haj,

meg ezer ránc Öre gít már en gem.

Mit öre gít? én nem lá tom. Nem, csak

pá pa szem mel,   Azt meg, mi kor Té -

ged néz lek, So ha sem te szem fel."

A mû vészt 80 éves ko rá ban ér te a

ha lál, kí ván sá gá ra a Fe hér vá ri Csu -

to ra te me tõ ben he lyez ték örök nyu -

ga lom ra a sa ját ma ga ál tal ké szí tett

sír bolt ba. 

A vár min den nap 9-17 órá ig, a kép -

tár szom ba ton és va sár nap 10-12 és

15-17 órá ig lá to gat ha tó. Be lé põ díj

fel nõt tek nek 600,- Ft, di á kok nak,

nyug dí ja sok nak 300,- Ft, 6 éves kor

alatt díj ta lan.

Kö vet ke zõ szá munk ban, a kö zel múlt -

ban ki bõ ví tett Szent end rei

Skanzenba lá to ga tunk. Ide vár ja

Önö ket a so ro zat szer kesz tõ je

Farkasvölgyi György

(Folytatás az elõzõ oldalról)

"Gyö kér nél kül sem mit sem érek
Gyö kér nél kül nem szól az ének
Gyö kér nél kül múl tam re kesz tem
Gyö kér nél kül jö võm el vesz tem
Gyö kér nél kül ki dõl a fa
Gyö kér nél kül nincs ko ro na"
Má jus utol só va sár nap ja a Ma gyar Hõ -
sök Em lék nap ja. A ma gyar hõ sök nap -
ja 1925-tõl 1944-ig volt nem ze ti ün nep,
ám a II. vi lág há bo rú
után so ká ig nem, vagy
csak ti tok ban ün ne pel -
ték meg. Az Or szág -
gyû lés 2001-ben ik tat -
ta tör vény be a Ma gyar
Hõ sök Em lék ün nep ét.
Te le pü lé sün kön idén a
Ma gya rok Szö vet sé ge
fel hí vá sá ra, egy hét tel
má jus 31-e elõtt kezd -
tem el a szer ve zést,
me lyet azért is vál lal -
tam fel, mert gyer me -
ke im déd nagy pa pá ja
a má so dik vi lág há bo -
rú ban halt meg és így
is sze ret tem vol na
tisz te leg ni az õ em lé -
ke elõtt. Meg le põ volt
szá mom ra, hogy sor ra nyúl nak fe lém
se gí tõ ke zek. Azo ké az em be re ké, aki -
ket meg ke res tem, hogy se gít se nek ab -
ban, hogy új ra ha gyo mányt te remt sünk
el fe le dett ün ne pünk nek.  A tör té nel mi
egy há zak he lyi kép vi se lõi azon nal
igent mond tak meg ke re sé sem re,
ugyan így tett pol gár mes te rünk is.
Pordán Er zsi né ni - gyer mek ko ri em lé -
kei közt ku tat va ta lált rá egy vers re, s
ad ta köz re, hogy az tán Glázer Imréné
- Ma ri ka né ni - tol má cso lá sá ban
meghallgathassuk.. Letenyei Miklósné
- Évi né ni - egy ré gi ének-em lé két vet te
elõ, és es tén ként öten, (Évi né ni,
Mayerné Orgon Me lin da, Orgon Pálné,
Mayer Tiborné, és jó ma gam) mint "al -
kal mi kó rus", együtt gya ko rol tunk, be -
szél get tünk, ke res gél tünk a ré gi ér té -
kek közt.
Ami kor el ér ke zett má jus utol só va sár -
nap ja, gyü le kez tek a fel hõk a reg ge li
égen, az tán zu hog ni kez dett az esõ.
Esett, esett szin te egész nap, majd,
ahogy négy órá hoz kö ze led tünk, las -
san tisz tul ni kez dett az ég. A sze mer ké -
lõ esõ el le né re mind két te le pü lés ré -
szen kb. 50-50 em ber jött el, hogy
együtt em lé kez zünk az el esett hõ sök -
re. 

A Him nusz el ének lé se után el hang zott
a ré gi vers, majd né hány szó ban ösz  -
sze fog lal tam a Ma gyar Hõ sök Em lék -
nap já nak ere de tét. Be szél tem ar ról,
hogy va jon az õ pél dá juk, ho gyan ad -
hat erõt ne künk; ho gyan le he tünk mél -
tók az õ örök sé gük re, ho gyan tu dunk
hit tel a szí vünk ben, új ra és új ra talp ra
áll ni; és tet te ink kel ho gyan nyer het ér -

tel met õse ink ál do za -
ta. Vé gül kö szö ne tet
mond tam a csa lá dok -
nak fi a i kért. 
Majd a Kárpátia fel -
dol go zá sá ban is mert
"Ki me gyek a do ber -
dói harc tér re" kez de -
tû dal fu ru lya-be tét jé -
re két is ko lás gyer -
mek fel ol vas ta az a
har cok ban el eset tek
ne ve it, mi köz ben egy
har ma dik tár suk mé -
cse se ket gyúj tott meg
az em lék mû ta lap za -
tá nál. (Valkó Pet ra,
Valkó Má té, Müller
Fan ni, Mayer Fe renc)
Ezt kö vet te a há rom

tör té nel mi egy ház meg em lé ke zé se:
Csonkáné Sza bó Mag da, evan gé li kus
lel kész egy, az ös  sze fo gást és meg bo -
csá tást hir de tõ igét ol va sott fel, majd
Sugárné Damó Már ta re for má tus lel kész
kö vet ke zett egy, a há bo rú ál do za ta i ra
em lé ke zõ ének szö ve gé nek tol má cso lá -
sá val. Író Sán dor ka to li kus plé bá nos ve -
ze té sé vel pe dig, a kö nyör gés után kö zö -
sen el mond tuk a Mi atyán kot és az Üd -
vöz lé gyet. Az "Em lé ke tek ol tá rá ra vi rá -
go kat hoz tunk" kez de tû ének alatt a tör -
té nel mi egy há zak; a te le pü lés ön kor -
mány za ta ne vé ben a Lász ló Kál mán pol -
gár mes ter úr és Hartmann Im re al pol gár -
mes ter úr; és a je len lé võk he lyez ték el az
em lé ke zés ko szo rú it és vi rá ga it.
A Szó zat el ének lé sé vel fe jez tük be
Szá kon az ün ne pet, Szenden pe dig a
részt ve võk el kezd ték éne kel ni a Szé -
kely Him nuszt, ame lyet az tán kö zö sen
foly tat tunk és fe jez tünk be. Meg ha tó és
lé lek eme lõ volt lát ni, hogy a je len lé võk
"egy szív vé és egy aka rat tá" vál tak
azok ban a per cek ben.
Há la és kö szö net mind azok nak, akik
hoz zá já rul tak ah hoz, hogy így em lé -
kez het tünk déd apák ra, nagy apák ra,
apák ra, fi ak ra, fér jek re.

Ma gyar Hõ sök Em lék ün ne pe
2009. má jus 31.

Ami ért 
a ha rang
szólt…..

A köl csön vett, át ala kí tott idé zet
ar ra utal, hogy 1920. jú ni us 4-
én, ma gyar idõ sze rint 16:32-kor
ír ták alá a tri a no ni bé ke dik tá tu -
mot, amely nek ered mé nye ként
a 325 411 km? össz te rü le tû Ma -
gyar Ki rály ság el ve szí tet te te rü -
le té nek több mint két har ma dát,
la kó i nak szá ma pe dig 20 886
487-rõl 7 615 117-re esett vis  -
sza. Ezért szó lal tak meg mind
az öt temp lo munk ban 2009. jú -
ni us 4-én a ha ran gok. 

Valkóné Papp Éva
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Meg ér ke zett megint a nyár. Igaz az
idén meg le he tõ sen hû vös volt a
kez det, de va ló szí nû, hogy nem
ma rad nak el a szo ká sos for ró na -
pok, he tek sem. Mit te he tünk, hogy
el ke rül jük a ká ni ku la okoz ta ros  -
szul lé tet (eset leg en nek sú lyo sabb
fo kát a hõ gu tát), a nap su ga rak
okoz ta le égést, nap szú rást?
Úgy gon dol juk, hogy a szám ta lan -
szor el hang zott jó ta ná cso kat nem
le het elég szer hang sú lyoz ni. Az or -
vo si mun ka so rán min den év ben
vissza té rõ prob lé mák a fen ti ek.
Elõ ször is kik a leg ve szé lyez te tet -
teb bek? Ter mé sze tes a kis gyer me -
kek, idõ sek, kró ni kus szív-és ér -
rend sze ri be te gek. Ez nem azt je -
len ti, hogy fi a tal, egész sé ges em be -
rek nem be te ged het nek meg na pon
ill. hõ ség ben. Sõt!! Va ló szí nû úgy
gon dol ják, hogy õket sem mi baj
nem ér he ti: le het dél ben, tû zõ na -
pon fü vet nyír ni, nya ra lás ide jén
egész nap, leg me le gebb órák ban is
nap für dõz ni. A jól meg ér de melt,
nyá ri pi he né sün ket ala po san meg
tud ja ke se rí te ni pi ros ra égett bõ -
rünk, vagy a me leg okoz ta fej fá jás,
szé dü lés, há nyin ger. Ha egy ki csit
ha lo vá nyabb bõr szín nel ér ke zünk
ha za, de jól ki pi hen tük ma gun kat és
még a köz ér ze tünk is rend ben,
meg ér te az ár nyék ba, hû vös be vo -
nul ni a leg me le gebb, dé li órák ban.
Mit te he tünk nap égés el len?
A tü ne te ket fel te he tõ en min den ki is -
me ri. A bõr (fõ leg a vál lak, az orr,
hom lok) na po zás után vö rös szí nû
lesz, ta pin tás ra, ké sõbb anél kül is
fáj dal mas. Fel is hó lya go sod hat,
majd pár nap el tel té vel a bõr fel sõ
ré te ge le hám lik. Ha már "si ke rült"
le ég ni, a bõrt hû te ni kell ugyan az zal
a mód szer rel, mint ha for ró tárg  gyal
éget tük vol na meg a bõ rün ket. Hû -
vös zu hany jót tesz, sú lyo sabb
eset ben er re a cél ra al kal maz ha tók
spray-k is (Irix, Pantenol). És a leg -
fon to sabb: ez után ke rül ni a tû zõ na -
pot, bár mily "fáj dal mas" is ez, fõ leg
nya ra lás ide jén!! Még egy fon tos

tud ni va ló: bõ rünk na gyon jól em lék -
szik min den egyes le égés re. Mi nél
több ször for dul elõ, an nál va ló szí -
nûbb bõr be teg ség, pl.: bõr rák ki ala -
ku lá sa is. Min den ki nek más a bõr -
szí ne. Nem kel le ne, hogy a szép sé -
get csak a kre ol bõr je lent se!
Meg elõ zés re ter mé sze tes na gyon
hasz no sak a fény vé dõ kré mek.
Hasz nál juk õket, min den ki a bõr tí -
pu sá nak meg fe le lõt. De a le égés el -
len még ez sem véd a leg me le gebb
órák ban, nem is be szél ve a hõ gu tá -
ról (bõ veb ben lej jebb), me lyet egy -
ál ta lán nem le het el ke rül ni ve le. 
Min den kép pen cél sze rû jól szel lõ zõ
ka la pot, sap kát hor da ni, mely az ar -
cunk nak is ár nyé kot tart. Ugyan úgy,
ahogy a kis gyer me kek fe jé re ez ke -
rül nyá ri me leg ben, ne künk is fel
kel le ne ten ni.
A sze münk is ki van té ve az UV su -
gár zás okoz ta ká ro so dás nak. Aki -
ket mun ká ja, te en dõi a leg na po -
sabb órák ban is a sza bad ba szó lít -
ják (pl. nap sü tés sel szem ben ve zet -
nek), cél sze rû meg fe le lõ UV-
szûrõjû len csé vel el lá tott szem üve -
get hor da ni.
Mit te he tünk a nap szú rás el ke rü -
lé se ér de ké ben?
A nap szú rás tü ne tei is igen kel le -
met le nek. Ha a leg me le gebb órák -
ban hos  szabb ide ig köz vet le nül na -
pon vol tunk, pár óra múl va je lent -
kez het nek a nap szú rás je lei: fej fá -
jás, há nyin ger, eset leg há nyás, szé -
dü lés, hõ emel ke dés/láz.
Ha meg je len nek a fen ti tü ne tek, lá -
zat kell csil la pí ta ni, nem csak gyógy -
szer rel, ha nem a már jól is mert hû -
tõ für dõ vel, zu hany zás sal (ha jas fej -
bõrt is be le ért ve). Meg fe le lõ men  -
nyi sé gû, nem túl hi deg (csap víz hõ -
mér sék le tû, nem jég be hû tött) fo lya -
dék: tea, víz fo gyasz tá sa cél sze rû.
Ha há nyin ger is fel lép, csak ap rán -
ként ke ve set kor tyol junk, el ke rül he -
tõ a há nyás. Ter mé sze te sen, ha na -
gyon sú lyo sak a tü ne tek (nem mú ló
há nyin ger, erõs há nyás, szûn ni
nem aka ró szé dü lés), or vos se gít -

sé gét kell kér ni. Ha a tü ne tek kez -
de nek ja vul ni, ak kor sem cél sze rû
a leg me le gebb órák ban 4-5 na pig
ki men ni, mert az ál la pot új ból sú -
lyos bod hat.
A fen ti ek el ke rü lé se ér de ké ben eb -
ben az eset ben is az a cél sze rû,
hogy a leg me le gebb nap szak ban
(dé li 11-15 óra kö zött) ár nyék ba,
hû vös be vo nu lunk. A te en dõ in ket a
ko ra dél elõt ti ill. a ké sõ dél utá ni
órák ban vé gez zük el. Ha fel tét le nül
ilyen táj ban kell nap ra men nünk,
cél sze rû ka la pot, sap kát hor da ni, jól
szel lõ zõ, ter mé sze tes anyag ból ké -
szült, le he tõ leg bõ vebb, nem test -
hez si mu ló, vi lá gos szí nû ru hát vi -
sel ni, kinnt tar tóz ko dás so rán a fo -
lya dék pót lás ról gon dos kod ni.
Ho gyan le het el ke rül ni a hõ gu tát
vagy más kép pen hõkimerülést?
Mi is az a hõkimerülés? A fen ti nap -
szú rás tól ab ban tér el, hogy nem
kell tû zõ na pon tar tóz kod ni a tü ne -
tek ki ala ku lá sá hoz. Ele gen dõ nagy
me leg ben len ni, meg erõl te tõ fi zi kai
mun kát vé gez ni, mind eh hez ke vés
fo lya dé kot fo gyasz ta ni, nem meg fe -
le lõ en öl töz köd ni. Ek kor már a szer -
ve ze tünk nem tud meg fe le lõ en al -
kal maz kod ni a kö rül mé nyek hez:
nem tud elég hõt le ad ni (iz zad ni),
hogy fenn tart sa szer ve ze tünk bel sõ
egyen sú lyát, meg fe le lõ bel sõ hõ -
mér sék le tét. Hõ gu ta ese tén bõ rünk
sá padt, ve rej té kes, pul zu sunk sza -
po ra, lég zé sünk fe lü le tes. Eh hez
tár sul hat fej fá jás, szé dü lés, émely -
gés is. A fen ti tü ne tek sok kal ha ma -
rabb ki ala kul hat nak idõs em be rek -
nél, ke rin gé si be teg ség ben (ma gas
vér nyo más, szív be teg ség) szen ve -
dõk nél. Élet ve szé lyes ál la pot is
kön  nyen ki ala kul hat ná luk, így az
aláb bi ta ná cso kat min den kép pen
cél sze rû be tar ta ni nagy nyá ri me -
leg ben.
Az el sõ és leg fon to sabb a meg fe -
le lõ men  nyi sé gû és mi nõ sé gû fo -
lya dék fo gyasz tás! A fo lya dék -
szük ség let ilyen kor lé nye ge sen
több mint té len, el ér he ti  a 3-3 és ?
li tert is. Ez na gyon sok nak tû nik, de
nem mind et egy szer re, ha nem egy-
egy po hár ral kell egy al ka lom mal
meg in ni. Több fé le ital (le he tõ leg

Egész ség rõl, be teg ség rõl
"Vég re itt a nyár 
és me leg az idõ..."

(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás az elõzõ oldalról)

nem al ko hol tar tal mú) te he ti ki ezt a
men  nyi sé get. Nem csak vi zet ve szít
ilyen kor a szer ve ze tünk, ha nem ás vá -
nyi anya go kat is. Ezért min den kép pen
hasz nos nem jég be hû tött, de hû vös
csap víz, ás vány víz, tea (bors men ta,
ka kukk fû, cit rom fû, boj tor ján), gyü -
mölcs le vek (pl.: pa ra di csom lé, na -
rancs lé) fo gyasz tá sa. Ne fe led kez zünk
meg a jól be vált li mo ná dé ról sem. Cél -
sze rû ilyen kor ét ke zé sünk re is job ban
fi gyel ni. Nem a té li disz nó to ros le fa -
gyasz tott ré szét kell el fo gyasz ta ni, ha -
nem kön  nyû, zöld sé gek bõl, gyü möl -
csök bõl, so vány hú sok ból, hal ból, ke -
vés zsi ra dék kal ké szült, kön  nyen
emészt he tõ éte le ket kell fo gyasz ta ni.
Reg gel ill. az es ti órák ban cél sze rû jól -
lak ni, dél ben csak ke ve seb bet fo -
gyasz ta ni.
Nagy me leg ben a fen ti ek ben már rész -
le te zett öl töz kö dés a cél sze rû. Ha nagy
ma gas sá gok ba szö kik a hõ mér sék let
nap köz ben, több ször le le het zu ha -
nyoz ni lan gyos víz zel. Le het ven til lá tort
is hasz nál ni, de ne irá nyít suk köz vet le -
nül ma gunk ra. Hu zat ban ilyen kor se
tar tóz kod junk! A lég kon di ci o ná lók
hasz ná la tá val pe dig le gyünk óva to sak.
Nem ta ná csos a kin ti hõ mér sék let nél 5
fok kal ke ve sebb re hû te ni a la kás, au tó
hõ mér sék le tét. Egy részt a ránk irá nyu -
ló hi deg le ve gõ tõl meg le het fáz ni,
más részt a kin ti me leg be lép ve köny  -
nyen ros  szul le he tünk. Sok kal kel le me -
sebb és ter mé sze te sebb hû tést biz to -
sí ta nak nem csak ne künk, ha nem la ká -
sunk, há zunk szá má ra is a lom bos fák.
Ezek te le pí té sé vel nem csak szebb
lesz kör nye ze tünk, ha nem egész sé ge -
sebb is.
Vé ge ze tül: ta nul ha tunk a me di ter rán
né pek tõl, õk már év szá zad ok óta szi -
esz táz nak a dé li órák ban. Jól be vált
mód szer! Per sze az élet nem áll meg,
a mun ka he lyen dol goz ni kell. Azon ban
aki meg te he ti (gyer me kek, idõ sek, be -
te gek) pi hen je nek a me leg órák ban.
Mun ka he lyün kön pe dig fi gyel jünk oda
a meg fe le lõ men  nyi sé gû fo lya dék fo -
gyasz tás ra, öl töz kö dé sünk re, kör nye -
ze tünk le he tõ ség sze rin ti hû té sé re.
Kö szön jük ér dek lõ dé sü ket!
Kel le mes nya rat, jó hû sö lést kí vá nunk!

dr. Ta kács Ilo na és dr. Tóth Csa ba

Tisz�telt�Szü�lõk!
Tá jé koz ta tom önö ket, hogy 2009. au gusz tus 14.-tõl is -
mét én lá tom el a vé dõ nõi fel ada to kat a köz ség ben. 
A ta nács adás rend je az aláb bi ak sze rint vál to zik:
• Vé dõ nõi vá ran dós ta nács adás:

kedd: 8. 30 - 10. 30
• Vé dõ nõi cse cse mõ és kis gyer mek ta nács adás:

kedd: 10. 30 - 12. 30
• Or vo si ta nács adás: csü tör tök: 12.30-14.00
Sze mé lyes meg be szé lés alap ján a fen ti idõ pont okon kí -
vül is ál lok ren del ke zé sük re.

Borbélyné Gál Gab ri el la
vé dõ nõ

FI�GYE�LEM!
A nõ gyógy ásza ti rák szû rés ered mé nyei meg jöt -
tek, ren de lé si idõ ben át ve he tõk az or vo si ren de -
lõ ben.

Tisz telt Föld tu laj do no sok!
A Szákszendi Mg.Zrt. ter mõ föl det bé rel ne, 

irány ár 50. 000, -Ft/ha/év.
Ér dek lõ dés a 34/571-523 és a 30/97773-278 sz. te le fo no kon.

Szákszendi Mg.Zrt.

VÁ SÁR!
Min den csü tör tö kön 8. 00-tól 12. 00 órá ig fér fi, nõi, gyer mek
ru há zat és di vat áru áru sí tá sa a Fa lu ház mel lett.
Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vá rok!

Ba ra bás Jó zsef Csá szár

KÖR ZE TI MEG BÍ ZOTT
FO GA DÓ ÓRÁ JA

Min den hó nap utol só pén tek: 14-17 órá ig a Fa lu ház ban, az
iro da he lyi ség ben.

Fe hér Ist ván
rend õr zász lós
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FA LU NAP 2009
Kö szö net nyil vá ní tás

2009. má jus 29-30-án ke rült meg ren de zés re az idei
im már 13. Fa lu nap. Ez úton is meg kö szö nöm mind -
azok nak, akik ci vil szer ve ze tek tag ja ként, hi va ta li dol -
go zó ként, kép vi se lõ ként és ma gán sze mély ként ön zet -
le nül se gí tet ték a fa lu nap le bo nyo lí tá sát.

Lász ló Kál mán 
pol gár mes ter
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Könyv tá ri hí rek
"5lett"

Jú ni us 11. - 25. kö zött az "5lett" cí mû
Eu ró pai Uni ós ván dor ki ál lí tást te kint het -
ték meg a könyv tár ban az ér dek lõ dõk, a
ki ál lí tás hoz kap cso ló dó an to tót is tölt het -
tek ki a vál lal ko zó szel le mû ek. 

Szin tén a könyv tár ban ke rült el he lye zés -
re a "KIS TÉR SÉ GI EU RÓ PA VE TÉL KE -
DÕ" gyõz tes csa pa tá nak mun kái ki ál lí -
tás, amely nyit va tar tá si idõ ben meg te -
kint he tõ. 

Ké rem, hogy az in gye nes tan könyv re jo -
go sul tak a nyár fo lya mán, de leg ké sõbb
szep tem ber 30.-ig hoz zák vis  sza a ta va -
lyi köny ve ket, a könyv tár nyit va tar tá si
ide jé ben!
Jó ol va sást, szép nya rat kí vá nok!

Ta kács Gyön gyi
könyv tá ros

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

Csa lá di ház el adó!
Csa lá di ház el adó Szákszend Fõ u. 6. szám alatt.

Ér dek lõd ni: 20/264-47-03; 371-147 te le fon szá mon le het!
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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

Le ját szott mér kõ zé sek

20. For du ló, 2009. 05. 10

Szák - Súr 1 : 0
Gól: Kiss Jó zsef

21. For du ló, 2009. 05. 17.

Szák - Kis bér 2 : 2
Gól: Kiss Jó zsef (2)

22. For du ló, 2009. 05. 24.

Súr - Szák 5 : 2
Gól: Bazsó Vik tor, Lász ló Ger gõ

23. For du ló, 2009. 05. 31.

Réde - Szák 4 : 1
Gól: Csu por Lász ló
A baj nok ság ban 3. he lye zést ért el
a szá ki csa pat, így bronz ér mes
lett. Meg kap ták a "leg sport sze -
rûbb" csa pat dí ját is.

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

20. For du ló 2009. 05. 10. 

Bakonyszombathely KSE  -
Szendi KSE 

2 - 7
Gól: Mezõfi Nor bert, Müller Ti bor,
Sa mu Gá bor (3), Sa mu Ist ván (2)
IFI: 5 - 1
Gól: Kiss Zol tán

21. For du ló 2009. 05. 17.

Szendi KSE  -  Ete SE II.
8 - 1

Gól: Ba gó Lász ló (2), Cseh Zsolt,
Kaluha Ist ván, Kerner Lász ló, Kiss
Lász ló (2), Mayer Pé ter

22. For du ló 2009. 05. 24. 

Bokod ESE  -  Szendi KSE
2 - 5

Gól: Cseh Nán dor (2), Cseh Zsolt,
Kiss Lász ló, Kiss Zol tán.
IFI: 4 - 0

A baj nok ság ban a fel nõtt csa pat 2.
he lye zést, az if jú sá gi csa pat 5. he -
lye zést ért el.

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


