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Szent Ist ván ban, ál lam ala pí tó ki rá -
lyunk ban a ma gyar nem zet új élet út -
ját ki je lö lõ al ko tó egyé ni sé get, min -
den idõk leg na gyobb ma gyar ját tisz -
tel jük. Leg na gyobb tör té nel mi ér de -
me a ma gyar ság fenn ma ra dá sát biz -
to sí tó dön té se, a Nyu gat hoz, Eu ró -
pá hoz tör té nõ csat la ko zás volt.
Ist ván ki rály cél ja az volt, hogy a nem -
zet sé gek re ta go ló dó ma gyar ság ból és
az or szág egyéb la kó i ból - erõs köz -
pon ti ha ta lom irá nyí tá sa alatt - nyu ga -
ti mû velt sé gû, füg get len, ke resz tény
ál la mot ala pít son. Mind ezek meg va ló -
sí tá sá hoz a leg fon to sabb lé pés a ma -
gán bir tok in téz mé nyé nek meg te rem -
té se volt. Fegy ve res harc ban vég ér vé -
nye sen le gyõz te a ré gi be ren dez ke -
dést fenn tar ta ni aka ró utol só el len fe le -
it, és bir to ká ba vet te az or szág föld te -
rü let ének kö zel két har ma dát. A töb bit
az egy ház nak, a hoz zá hû sé ges nem -
zet ség fõk nek és a fegy ve res se gít sé -
get nyúj tó né met lo va gok nak ado má -

nyoz ta. Ez zel Ist ván ki rály szi lárd ha -
ta lom ra tett szert, s meg szi lár dí tot ta
az or szág bel sõ hely ze tét. A ki rá lyi bir -
to ko kat - nyu ga ti min tá ra - ki rá lyi vár -
me gyék be szer vez te. Köz pont ja ik ba
egy-egy vá rat épít te tett, ahon nan
meg bíz ha tó em be rei irá nyí tot ták a
vár me gye éle tét. A gaz da sá gi élet és a
fegy ve res erõk leg na gyobb ré sze így
köz vet le nül a ki rály el len õr zé se alá ke -
rült.
A ke resz tény ség fel vé tel ét né met és
olasz hit té rí tõk se gít sé gé vel haj tot ták
vég re. Az egy há zi szer ve zet 10 püs -
pök ség és az önál ló esz ter go mi ér sek -
ség meg ala pí tá sá val va ló sult meg. Az
egy ház szer ve zet mel lett a szer ze tes -
ren dek is ha ma ro san meg ho no sod tak
Ma gya ror szá gon. A ke resz tény ség fel -
vé te le rö vi de sen szá mos te rü le ten
érez tet te ha tá sát. Ezek kö zül a leg fon -
to sabb a ke resz tény mû velt ség ro ha -
mos tér hó dí tá sa és a nyu ga ti írás be li -
ség meg ho no so dá sa volt.
Ist ván ki rály az új szer ve ze tet és ren -
det tör vé nye i vel erõ sí tet te meg. Ezek
el sõ sor ban a ma gán tu laj dont, a köz -
nyu gal mat, az er köl csöt, az egy há zat
és a ke resz tény sé get vé del mez ték.
1038-ban be kö vet ke zett ha lá la kor Ma -
gyar or szág egy fi a tal, élet ké pes, a
nyu ga ti tár sa dal mak hoz kö ze li erõs és
füg get len or szág volt.
Ist ván ki rályt ha lá la után né hány év ti -
zed del, 1083-ban szent té avat ták, et -
tõl kezd ve Szent Ist ván nap ján, au -
gusz tus 20-án, az ak ko ri ki rá lyi szék -
he lyen, Szé kes fe hér vá ron a ma gyar
ki rá lyok tör vény na pot tar tot tak, s ott
min den elé jük já ru ló alatt va ló juk pa na -
szát meg hall gat va; sze mé lye sen in -
téz ked tek és bí rás kod tak. Ezt kö ve tõ -
en év rõl év re, a nagy szám ban ös  sze -
gyûlt so ka ság együtt haj tott fe jet ki rá -
lyá val a nagy ki rály sír ja és erek lye tar -

tó ban õr zött
jobb ke ze - a
Szent Jobb -
elõtt, így em -
l é  k e z  v e
Szent Ist ván -
ra. Az év szá -
zad ok múl tán
a tör vény nap
e l  vesz  te t  t e
köz jo gi je len -
tõ sé gét, a ki -
rály sze mé lyes bí rás ko dá sát a ki rá lyi
kú ri án va ló ítél ke zés rend sze re vál tot -
ta fel. A tör vény na pi or szá gos gyü le ke -
zet he lyé be a ren di or szág gyû lés lé -
pett, s az or szág köz pont ja Szé kes fe -
hér vár he lyett Bu da, majd 1873-tól Bu -
da pest lett. A nem zet azon ban au -
gusz tus 20-án to vább ra is el járt tisz te -
let adás ra az ál lam ala pí tó ki rály szé -
kes fe hér vá ri sír já hoz. Szent Ist ván
nap ja nem ze ti ün nep lett, és ma radt
na gyon so ká ig.
A má so dik vi lág há bo rú után a kom mu -
nis ta rend szer meg szün tet te Szent Ist -
ván nap ját, és au gusz tus 20.-át 1950-
tõl, a sztá li ni min tá ra lét re ho zott al kot -
mány di csõ í té sé re, az "Al kot mány
nap já nak" ne vez ték. Ké sõbb, a Ká dár
rend szer év ti ze de i ben az "Új ke nyér
ün ne pé nek" is ne vez ték, s így pró bál -
ták ün ne pé lyes sé ten ni a nagy nyá ri
me zõ gaz da sá gi mun kák be fe je zé sét,
tom pít va a tö me gek, min de nek elõtt a
ter me lõ szö vet ke ze tek be kénysz-
erített pa rasz tok el len ér zés ét.
Csak az ál lam párt bu ká sa, az 1990. évi
sza bad és de mok ra ti kus vá lasz tá sok, és
az ez zel já ró rend szer vál to zás után vált
le he tõ vé, hogy au gusz tus 20-a ál lam ala -
pí tó Szent Ist ván ün ne pe ként is mét nem -
ze ti ün ne pe ink so rá ba ke rül jön.
A Szent István-i élet mû vizs gá la ta azt
mu tat ja, hogy az el sõ ma gyar ki rály
nagy egyé ni ség, min den meg nyil vá nu -
lá sá ban konst ruk tív és re á lis, ke resz -
tény szel le mû, re for mer ural ko dó volt.
For rás: http://www.sdmagyar.org/holi-
day.htm#august20

Au gusz tus 20-a, ál lam ala pí tó
Szent Ist ván ün ne pe

Som lyó György:

Nyár (vé ge)
Még nyílt szem mel iga zu kat ha zud ják
Nyár ha mis ta núi a dá li ák
Hogy lé te zik e föl dön más vi lág
És más fe lé is tud ná ven ni út ját

Hogy ké te sebb ez mint azt lombjahullt fák
Le vert dió le vált birs val la nák
Lomb rozs dá ját ké sõ al kí mi ák
Ko holt fé nyei aran  nyal be fut ják

Még egy õszi szo nett a Nagy Ta lon ban
A csö röm pö lõ ócskavashalomban
Mit ös  sze hord a kert ben a ge reb lye

A Nagy Per ben még egy vesz tes szo nett   De
Vall já tok csak ál ság tok iga zát
Ti nyár ha mis ta núi dá li ák



A 136/2009.(VI. 24.) kor mány ren de -
let ren del ke zik a krí zis hely zet be ke -
rült sze mé lyek tá mo ga tá sá ról. A jog -
sza bály lé nye ge: Az ál la mi szo ci á lis
rend szer ke re té ben a Re gi o ná lis
Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság ál tal
nyúj tott szo ci á lis se gély - krí zis hely -
zet be ke rült sze mé lyek tá mo ga tá sa-
egy sze ri, vis  sza nem té rí ten dõ tá -
mo ga tás, amely a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén be je len tett la kó- vagy

tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ
nagy ko rú sze mé lyek ré szé re ál la pít -
ha tó meg. 
A ren de let alap ján ez a szo ci á lis se -
gély ab ban az eset ben ál la pít ha tó
meg, ha:
- a ké rel me zõ csa lád já ban a ké re -
lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap -
ban az egy fõ re ju tó ha vi jö ve de lem
a mi ni mál bér net tó ös  sze gét (2009-
ben: 57. 815.-Ft) nem ha lad ta meg,

- a ké rel me zõ észé re a "tár sa da lom -
biz to sí tá si nyu gel lá tás ról "szó ló
1997. évi LXXXI. tör vény 6.§-a alap -
ján nem fo lyó sí ta nak nyug dí jat és
- a gaz da sá gi vál ság hoz kap cso ló -
dó, elõ re nem lát ha tó ese mény kö -
vet kez té ben a csa lád ja min den na pi
élet vi tel ének fenn tar tá sát sú lyo san
ve szé lyez te tõ krí zis hely zet be ke rült.

Mi mi nõ sül krí zis hely zet nek?
A csa lád min den na pi élet vi tel ének
fenn tar tá sát sú lyo san ve szé lyez te tõ
krí zis hely zet nek mi nõ sül kü lö nö sen,
ha a ké rel me zõ
- a mun ka hely ét 2008. szeptem-
ber30-át kö ve tõ en el vesz tet te,
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A kép vi se lõ-tes tü let 2009. jú li us 9-
én rend kí vü li ülést tar tott, ame lyen
az aláb bi na pi ren di pon tok sze re pel -
tek:

1. Ja vas lat az Öv eges Jó zsef Ál -
ta lá nos Is ko la in téz mény egy ség
ve ze tõi 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
Bokod-Szákszend Kis tér sé gi Ál ta lá -
nos Mû ve lõ dé si Köz pont Öv eges
Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la
in téz mény egy ség ve ze tõi ál lás ra
tör vé nyes ha tár idõn be lül két pá lyá -
zat ér ke zett. Mind két pá lyá zat a for -
mai kö ve tel mé nyek nek meg fe lelt.
Az ok ta tá si-ne ve lé si in téz mé nyek
mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994.(VI.8.)
MKM. ren de let 11.§.-14.§-ban fog -
lal tak sze rint zaj lott a vé le mé nye zé -
si el já rás. A szakalkalmazotti ér te -
kez let, a di ák ön kor mány zat és a
szü lõi mun ka kö zös ség egy han gú an
Hirják Gáborné je len le gi in téz mény -
egy ség-ve ze tõt tá mo gat ta. A Tár su -
lá si Meg ál la po dás ér tel mé ben a te -
lep hely sze rin ti kép vi se lõ-tes tü let
vé le mé nyé nek fi gye lem be vé te lé vel,
va la mint az ÁMK Ta nács egyet ér té -
sé vel az in téz mény egy ség ve ze tõ jét
az ÁMK igaz ga tó ja bíz za meg. A
Kép vi se lõ-tes tü let ja va sol ta 5 éves
idõ tar tam ra Hirják Gáborné Öv eges
Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la in téz mény -
egy ség- ve ze tõi meg bí zá sát.

2./ 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 mó -
do sí tá sá ra.

Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán
pol gár mes ter
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 sé ben fog lalt kö te le zett sé -
gé nek ele get té ve, a Ma gyar Ál lam -
kincs tár hi ány pót lá si fel hí vá sá ra az
Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá ra ke rült.

3./ Ja vas lat a Pol gár mes te ri hi va -
tal Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá -
sá ra.
Elõ ter jesz tõ: De ák né dr. Schiffner
Már ta jegy zõ
A Ma gyar Ál lam kincs tár hi ány pót lá -
sá nak ele get té ve a Kép vi se lõ-tes tü -
let a Pol gár mes te ri Hi va tal Ala pí tó
Ok ira tá nak mó do sí tá sát el fo gad ta.

4./ Ja vas lat a 2009/2010. tan év -
kez dés hez tan könyv tá mo ga tás
meg ál la pí tá sá ra.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol -
gár mes ter
A 2009/2010. tan év ben a tan könyv
be ke rü lé si ér té ke: 1.515.500.-Ft. A
Kép vi se lõ-tes tü let a sa ját pénz esz -
kö ze ter hé re az ál ta lá nos is ko lai
tan köny vek té rí té si dí já hoz 70 %-os
tá mo ga tást nyújt, míg a kö zép is ko lai
ta nu lók, va la mint a fõ is ko lai- és
egye te mi hall ga tók ré szé re is ko la lá -

to ga tá si iga zo lás alap ján, ké re lem re
8000.-Ft tan könyv tá mo ga tást biz to -
sít. A ké re lem be adá si ha tár ide je:
2009. szep tem ber 15.

5./ Be ru há zá sok kal kap cso la tos
kér dé sek
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 a be nyúj tott pá lyá za -
tok ról. A pol gár mes ter ja vas la tot tett
a kö zel jö võ ben meg va ló sí tan dó be -
ru há zá sok ról. A Kép vi se lõ-tes tü let
az aláb bi be ru há zá so kat tá mo gat ja:
- Fa lu ház han go sí tá sa
- Szendi em lék mû kör nyé ké nek
rend be té te le
- Kop ja fa fel ál lí tá sa,
- Busz öb lök ki ala kí tá sa.

6./ Köz ét kez te tés sel kap cso la tos
kér dé sek
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 cél sze rû nek
tart ja a köz ét kez te tés re vo nat ko zó -
an a köz be szer zés ki írá sát, to váb bá
ja va sol ja, hogy en nek el le né re az
ön kor mány zat ne zár ja ki a
Nagyigmánd Nagy köz sé gi Ön kor -
mány zat tal az együtt mû kö dést a
köz ét kez te tés tár gyá ban. A kép vi se -
lõ-tes tü let el fo gad ta a fen ti e ket.

Szákszend, 2009. jú li us 31.
De ák né dr Schiffner Már ta

jegy zõ

Ön�kor�mány�za�ti�Hí�rek

TÁ�JÉ�KOZ�TA�TÁS
Tá jé koz ta tom a Tisz telt Ál lam pol gá ro kat az el múlt
idõ szak ban meg je lent jog sza bály ok ról:



- jö ve del me a 2008. szep tem ber ha -
vi jö ve del mé hez ké pest 20%-ot el té -
rõ mér ték ben csök kent.
- la kás cé lú köl csön szer zõ dé sé bõl
ere dõ fi ze té si kö te le zett sé ge a tör -
lesz tõ-rész let 2008. szep tem ber ha -
vi ös  sze gé hez ké pest 20%-ot el érõ
mér ték ben emel ke dett, vagy
- egész sé gi ál la po ta in do kol ja.

Ki nem jo go sult a tá mo ga tás ra?
Nem jo go sult a tá mo ga tás ra az a
sze mély,
- aki nek a 2009. év fo lya mán 15.
000.- fo rin tot meg ha la dó ös  szeg ben
át me ne ti se gélyt ál la pí tot tak meg,
- aki nek ese té ben át me ne ti se gély
meg ál la pí tá sa iránt el já rás van fo -
lya mat ban, a ké re lem el bí rá lá sá nak
idõ pont já ig, vagy
- aki a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ra
irá nyu ló ké rel mé nek be nyúj tá sát
meg elõ zõ 90 na pon be lül át me ne ti
se gély meg ál la pí tá sá ra ké rel met
még nem nyúj tott be, ki vé ve, ha a
he lyi ön kor mány zat ren de le té ben
elõ írt fel té te lek az át me ne ti se gély re
va ló jo go sult sá gát egyéb ként ki zár -
ják. 

Hol kell igé nyel ni a tá mo ga tást?
A tá mo ga tás meg ál la pí tá sa irán ti ké -
rel met 2009. au gusz tus 1. és 2009.
no vem ber 30. kö zött for ma nyom tat vá -
nyon, a ké rel me zõ la kó- vagy tar tóz -
ko dá si he lye sze rint il le té kes te le pü lé -
si ön kor mány zat jegy zõ jé hez kell be -
nyúj ta ni.

Mi lyen ira to kat kell a ké re lem hez
mel lé kel ni?
A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
- a jö ve de lem ös  sze gé nek iga zo lá -
sá ra al kal mas ira tot vagy an nak má -
so la tát, va la mint
- a tör lesz tõ-rész let emel ke dé se se -
tén a ha vi tör lesz tõ-rész let emel ke -
dé sét iga zo ló ira tot.
A ké re lem be nyúj tá sát kö ve ten a
jegy zõ meg vizs gál ja, hogy a ké rel -
me zõ ese té ben a tá mo ga tás ra va ló
jo go sult ság fel tét elei fenn áll nak- e.
Ha a ké rel met hi á nyo san nyúj tot ták
be, a jegy zõ a ké rel me zõt 3 mun ka -
na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra
szó lít ja fel.

Mi lyen eset ben uta sít ja el a jegy -
zõ a ké rel met?
Ha a ké rel me zõ
- a hi ány pót lá si fel hí vás nak a meg -
ha tá ro zott ha tár idõ ben nem tett ele -
get, vagy
- a tá mo ga tás ra va ló jo go sult ság fel -
tét ele i nek nem fe lel meg.

Ha a jegy zõ a ké rel met nem uta -
sít ja el, mit iga zol a for ma nyom -
tat vá nyon?
A jegy zõ iga zol ja, hogy a ké rel me zõ
- a tá mo ga tás ra va ló jo go sult ság fel -
tét ele i nek meg fe lel,
- át me ne ti se gély meg ál la pí tá sa
irán ti ké rel mét a tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá sát meg elõ zõ 90 na pon be -
lül el uta sí tot ták, vagy nem uta sí tot -
ták el, és
- a ké re lem ben fog lal tak sze rint kü -
lö nös mél tány lást ér dem lõ ok fenn -
áll vagy nem áll fenn.
Ez zel a jegy zõ el já rá sa be fe je zõ -
dött.

Ki dönt a tá mo ga tás oda íté lé sé -
rõl?
A jegy zõ a ké rel met 8 mun ka na pon
be lül to váb bít ja a dön tés cél já ból a
szék he lye sze rint il le té kes Re gi o ná -
lis Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság -
nak.

A tá mo ga tás oda íté lé sé rõl men-
nyi idõn be lül dönt az Igaz ga tó -
ság?
Az Igaz ga tó ság a tá mo ga tás ról, il -
le tõ leg an nak ös  sze gé rõl a ké re -
lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 10
mun ka na pon be lül dönt. 5 mun ka -
na pon be lül dönt olyan sze mély tá -
mo ga tá si ké rel mé rõl, aki nek az át -
me ne ti se gély meg ál la pí tá sa irán ti
ké rel mét a tá mo ga tá si ké re lem be -
nyúj tá sát meg elõ zõ 90 na pon be lül
jog erõ sen el uta sí tot ták.

Mi lyen szem pont ok alap ján dönt
az Igaz ga tó ság a tá mo ga tás oda -
íté lé sé rõl?
- az egy fõ re ju tó ha vi jö ve de lem
össze gé nek, 
Az Igaz ga tó ság a ké re lem rõl.
- a csa lád ban élõ gyer me kek szá -
má nak,
- a kü lö nös mél tány lás ra okot adó
kö rül mény nek és

- a ké re lem el bí rá lá sa kor ren del ke -

zés re ál ló for rás ke ret ös  sze gé nek

mér le ge lé sé vel dönt.

A dön tés el len jog or vos lat nak he lye

nincs.

Mi ve he tõ fi gye lem be kü lö nös
mél tány lást ér dem lõ kö rül mény -
ként?
Az Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si ösz  -

szeg meg ál la pí tá sa kor kü lö nös mél -

tány lás ra okot adó kö rül mény ként

ve he ti fi gye lem be, hogy a ké rel me -

zõ:

- ha vi jö ve del me a 2008. szep tem -

ber ha vi jö ve del mé hez ké pest 30 %-

ot meg ha la dó mér ték ben csök kent,

- la kás cé lú köl csön szer zõ dé sé bõl

ere dõ fi ze té si kö te le zett sé ge a tör -

lesz tõ rész let 2008. szep tem ber ha -

vi ös  sze gé hez ké pest 30 %-ot meg -

ha la dó mér ték ben emel ke dett, vagy 

- a csa lád já ban leg alább há rom 18.

élet év ét be nem töl tött gyer mek el -

tar tá sá ról gon dos ko dik.

Ki fo lyó sít ja a tá mo ga tást?
A Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság, a

tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ról szó ló

ha tá ro zat be ér ke zé sé tõl szá mí tott 5

mun ka na pon be lül.

A tá mo ga tás egy al ka lom mal, a csa -

lád egy tag ja szá má ra ál la pít ha tó

meg. Ös  sze ge leg alább húsz ezer

fo rint, leg fel jebb öt ven ezer - kü lö nös

mél tány lás ra okot adó kö rül mény

fenn ál lá sa ese tén leg fel jebb száz -

ezer fo rint. Ezen kü lö nös mél tány -

lást ér dem lõ kö rül mé nyek fenn ál lá -

sát a jegy zõ nek a for ma nyom tat vá -

nyon szin tén iga zol nia kell.

Bõ vebb tá jé koz ta tás és a ké re -
lem- nyom tat vány De ák né dr.
Schiffner Már ta jegy zõ tõl és Ta -
kács Gyön gyi csa lád gon do zó tól
kér he tõ.

De ák né dr. Schiffner Már ta
jegy zõ
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Tá jé koz ta tom a Tisz telt Szü lõ ket,
a gyer me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló
1997. évi XXXI. tör vény 20/C., il -
let ve 160/A. §-ok ren del kez nek
az óvo dáz ta tá si tá mo ga tás ról.
A tá mo ga tás be nyúj tá sá nak
fel tét elei:
- a gyer mek tör vé nyes fel ügye -
let ét el lá tó szü lõ a há rom, il let ve
négy éves élet ko rú gyer me két
2009. ja nu ár 1. nap ja után írat ta
be az óvo dá ba, és
- a szü lõ a gyer me ke rend sze res
óvo dá ba já ra tá sá ról gon dos ko -
dik, to váb bá
- a gyer mek rend sze res gyer -
mek vé del mi ked vez mény re va ló
jo go sult sá ga fenn áll, va la mint
- a gyer mek tör vé nyes fel ügye -
let ét el lá tó szü lõk nek a nyi lat ko -
za ta ar ról, hogy a gyer mek há -
rom éves ko rá nak be töl té sé ig az
is ko la nyol ca dik év fo lya mán foly -
ta tott ta nul má nya it fe jez te be si -
ke re sen. A szü lõ az óvo dáz ta tá si
tá mo ga tás hoz ka cso ló dó ké rel -
mét bár mi kor be nyújt hat ja, hi -
szen a tör vény ér tel mé ben a
gyer mek óvo dai be íra tá sát kö ve -
tõ el sõ al ka lom mal ak kor jo go -
sult a tá mo ga tás ra, ha a gyer -
mek be íra tá sa meg tör tént és
leg alább há rom hó nap el telt az
óvo dai ne ve lés ben va ló rész vé -
te le óta. Az óvo dáz ta tá si tá mo -

ga tás jo go sult sá gi fel té te le, hogy
a gyer mek nek egy óvo dai nyit va -
tar tá si na pon leg alább hat órát
az óvo dá ban kell tar tóz kod nia. A
jo go sult ság mind ad dig fenn áll,
amíg a gyer mek óvo dai el lá tás -
ban ré sze sül. A köz ok ta tá si tör -
vény 24§-a ér tel mé ben a gyer -
mek há rom éves ko rá tól a tan kö -
te le zett ség meg kez dé sé ig óvo -
dai ne ve lés ben ré sze sül het. A
gyer mek utol já ra ab ban az év -
ben kezd het óvo dai ne ve lé si
évet, amely ben a he te dik élet év -
ét be töl ti.
A gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás -
ban ré sze sü lõ szü lõ a ha tá lyos
sza bá lyok sze rint idõ kor lát nél kül
ve he ti igény be az óvo dai el lá -
tást, így jo go sult le het az óvo -
dáz ta tá si tá mo ga tás ra, amen  nyi -
ben a jo go sult ság fel tét elei fenn -
áll nak.
Az óvo dáz ta tá si tá mo ga tás ösz  -
sze ge a 2009. év ben gyer me -
ken ként el sõ al ka lom mal
20.000.-Ft, ezt kö ve tõ en és
gyer me ken ként 10.000.-Ft El sõ
al ka lom mal a tá mo ga tás az ön -
kor mány za ti ren de let ér tel mé ben
ter mé szet ben nyúj tan dó.
Bõ vebb fel vi lá go sí tás De ák né dr
Schiffner Már ta jegy zõ tõl kér he -
tõ.

De ák né dr. Schiffner Már ta
jegy zõ

TÁ JÉ KOZ TA TÁS
az óvo dáz ta tá si tá mo ga tás ról

Óvo dai hí rek:

FEL�HÍ�VÁS!
Ez úton is fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy 

BBÁÁ NNYYAA TTÓÓ BBAANN AA FFÜÜRR DDÉÉSS TTII LLOOSS !!!!!!
Kér jük a szü lõ ket, fi gyel je nek gyer me ke ik re!

Ta ta bá nya-Pá pa vas út vo na lon a Szákszend-
laktanyai el ága zás kö zöt ti 

vas út át já ró fény so rom pós biz to sí tá sa
meg szûnt. 

Kér jük a köz le ke dé si sza bá lyok fo ko zott be tar -
tá sát az érin tett te rü le ten.

Lász ló Kál mán 
pol gár mes ter

Szü lõi ér te kez let az óvo dá ban

2009. au gusz tus 28-án, 17 óra kor szü lõi ér te -
kez le tet tar tunk, mely re sze re tet tel vár juk a ré -
gi és az új szü lõ ket a Kis kuc kó Óvo dá ba!

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

"Õsz fe le van az Idõ"

Sze re tet tel 
vá runk 

min den kit 
2009. ok tó ber

10.-én 20 órá ra,
a FA LU HÁZ BA, 

az im már 13. al ka lom -
mal meg ren de zés re
ke rü lõ 

ÓVO DAI JÓ TÉ KONY SÁ GI
BÁ LUNK RA.

Aki sze re ti a jó ételt, a jó han gu la tot, ott a he -
lye.
Az idei év ben is sze ret nénk ked ves ked ni meg -
le pe tés sel.

SZTÁR VEN DÉGÜNK
ZOL TÁN ERI KA

A BE LÉ PÕ JE GYEK ÁRA: 3500 Ft, ami a va -
cso rát és egy aperitívet tar tal maz. Je gyek elõ -
vé tel ben meg vá sá rol ha tók,
Müllerné Mar csi nál (Tel: 371-513 vagy
70/3346704), vagy Szabóné Ági nál, 
(Tel: 30/361 6837).
Aki nem tud ja meg tisz tel ni ren dez vé nyün ket
‚PÁR TO LÓ JEGY meg vá sár lá sá val, szin tén
tá mo gat hat ja óvo dá sa in kat. (Meg vá sá rol ha tó
a két hölgy nél, ára: l500Ft).

A jó han gu lat ról a 
JÁZ MIN DUÓ gon dos ko dik.
Tom bo la szel vény vá sá rol ha tó (100Ft)‚és ha
For tu na is úgy akar ja, ér té kes nye re mé nyek -
kel tér het nek ha za.
Min den ked ves ven dé günk nek jó szó ra ko zást
kí vá nunk!

Az óvo da szü lõi szer ve ze te és dol go zói
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Is ko lai hí rek: 

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. 

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 70 %-kal csök ken tett tan könyv árak a kö vet ke zõk: 

1. osz tály 1.573,-
2. osz tály 1.791,-
3. osz tály 2.667,-
4. osz tály 3.214,-
5. osz tály 3.744,-
6. osz tály 3.321,-
7. osz tály 4.032,-
8. osz tály 3.035,-

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

Ka to li kus egy há zi
hí rek:

Nagyboldogasszony nap ja

2009. au gusz tus 15-én, 17 óra kor a szendi ka to li kus
temp lom ban Nagyboldogasszony na pi szent mi se
lesz.

Ke nyér meg ál dá sa 
Szent Ist ván ün ne pén

2009. au gusz tus 20.-án, dél elõtt 8. 30 óra kor
Szent Ist ván ki rály na pi ün ne pi szent mi se lesz,
ezt kö ve tõ en ke nyér szen te lés re ke rül sor.

Író Sán dor
plé bá nos

Könyv tá ri 
hí rek

A könyv tár 
au gusz tus 24-ig, 
és au gusz tus 27-28-29-én 

zár va lesz!

Ta kács Gyön gyi
könyv tá ros

Tisz telt Szákszendi La ko sok!
Ko ráb ban már esett szó a Szákszendi Hír mon dó ha sáb ja in ar ról, hogy le -
he tõ ség nyí lik

in gye nes vas tag bél rák-szû rés re a fa lu ban.

Au gusz tus hó nap tól fo lya ma to san kéz be sít jük az érin tett kor osz tály tag -
jai szá má ra a fel hí vó le ve let, mel  lyel a ren de lõ ben át le het ven ni a vizs -
gá lat hoz szük sé ges tar tá lyo kat, fel le het ten ni a szû rés sel kap cso la tos
kér dé se ket.

Re mél jük, mi nél töb ben gon dol ják úgy, hogy sa ját egész sé gük ér de ké ben
él nek a le he tõ ség gel!

Ta lál ko zás re mé nyé ben üd vöz let tel:

dr. Ta kács Ilo na  és  dr. Tóth Csa ba
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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

Anya köny vi hí rek
SSzzüü llee tteetttt::

Bi ha ri Pál és Sza bó Zsu zsan na fia Lász ló, Pál 
Farkasvölgyi György és Nagy Mó ni ka le á nya Éva 

Bu dai Nor bert és Ár ki Ale xand ra le á nya La u ra 

HHáá zzaass ssáá ggoott kköö ttöötttt:: 
Durgula Lász ló és Bölcskei Gab ri el la 

EEll hhaa lláá lloo zzootttt::
Müller Ist ván 

Ko vács La jos Szá ki u. 
Müller Tiborné sz. Hor váth Bor bá la 

id. Ha jós Al bert 
Pó lya Imréné sz. Gruber An na 


