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Az aradi vértanúk 
Szabadságharcunk letûnt napvilága, 
Te vakító nap a század delén, 
Nem pazaroltad sugarad hiába, 
Bár vak sötétbe halt az égi fény, 
Eszméiden nem gyõzött az
enyészet, 
Örökbe hagytad halhatatlan
részed', 
Fényeddel fényt hint késõ
századokra 
A tizenhárom vértanú alakja. 
S õk élni fognak, élni mindörökkön, 
Szent lesz, örökké szent a sírgödör, 
Amíg az eszmény ki nem hal e
földön, 
Míg magyar szellem még magasba
tör, 
Az igét, melyért éltet áldozának, 
Szívébe írták az egész hazának, 
Utódtól fogja hû utód tanulni: 
Hogyan kell élni, s hogy lehet
meghalni. 

Palágyi Lajos 

Ok tó ber 6-a nem ze ti gyász nap
1849-ben ezen a na pon vé gez ték ki az oszt rák csá szá -
ri ha tó sá gok Ara don a ma gyar hon véd se reg 12 tá bor no -
kát és egy ez re de sét, va la mint Pes ten az el sõ fe le lõs
ma gyar mi nisz ter el nö köt, gróf Bat thyá ny La jost. Az õ
em lé kük re és tisz te le tük re ál lí ta tott Szákszend Köz ség
Ön kor mány za ta kop ja fát a Csil lag ut cá ban. A meg em lé -
ke zé sen az Öv eges Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la di ák jai kis
mû sor ke re té ben tisz te leg tek az õsök elõtt, majd ün ne -
pi be szé det mon dott Lász ló Kál mán pol gár mes ter. Ezt
kö ve tõ en a szákszendi egy há zak kép vi se lõi szen tel ték
fel, és ál dot ták meg a kop ja fát.

Kereszturi Ist ván

Ro ha nunk a for ra da lom ba: 
Az 1956-os ma gyar for ra da lom

és sza bad ság harc
Nagy Im re tör té nel mi sze re pe

Sztá lin 1953. már ci us 5-én be kö vet ke zett ha lá la
után, jú ni us ban Moszk vá ba ren del ték a Ma gyar Dol -
go zók Párt já nak a ve ze tõ it. Ma gyar or szág szá má ra
új irányt, egy ben Nagy Im re sze mé lyé ben új mi nisz -
ter el nö köt je löl tek ki. Sze mé lye ga ran ci á nak tûnt ar -
ra, hogy nem lesz nek lé nye gi vál to zá sok, és Ma -
gyar or szág bé kés hát or szá gá vá vá lik a szov jet kül -
po li ti kai nyi tás nak. 
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Nagy Im re azon ban nem a szov jet kül -
po li ti ká nak alá ren delt re for mok ban
gon dol ko zott és cse le ke dett, ha nem
egyes rész le tek ki iga zí tá sa he lyett a
szo ci a liz mus épí té sé nek új sza ka szát
kezd te és hir det te meg. Prog ram já nak
fõbb pont jai kö zé tar to zott: szer ke zet -
vál tás a gaz da ság ban, va gyis a ne héz -
ipa ri be ru há zá sok vis  sza fo gá sá val le -
he tõ vé ten ni a fo gyasz tói ága za tok fej -
lesz té sét, ez ál tal a la kos ság jobb el lá tá -
sát, az élet szín vo nal eme lé sét, a szö -
vet ke ze te sí tés las sí tá sa, sõt a ki lé pés
le he tõ vé té te le; az am nesz tia, a ter ror
vissza fo gá sa, va la mint a kor mány za ti
re form. Mind ezek nem a fe szült ség pil -
la nat nyi eny hí té sét, ha nem egy hos  szú
tá vú fej lõ dés meg ala po zá sát szol gál -
ták, túl men ve ez ál tal a moszk vai párt -
ve ze tés tû rés ha tá rán. 
Nagy Im re a tõ le fel tét le nül el várt ön -
kri ti ká ra sem Moszk vá ban, sem ide -
ha za nem volt haj lan dó. Hi á ba vál tot -
ták le a mi nisz ter ta nács el nö ki tiszt sé -
gé bõl, hi á ba zár ták ki a párt ve ze té sé -
bõl, majd ma gá ból a párt ból is, kö vet -
ke ze te sen kö ve tel te po li ti ká já nak pár -
ton be lü li meg vi ta tá sát. Egy re szé le -
se dett Nagy Im re tá bo ra. Ez a cso port
egy re éle sebb har cot foly ta tott az
1953-ban meg hir de tett re for mok ér -
de ké ben a szép iro da lom ban, a pub li -
cisz ti ká ban. 1956 õszé re meg érett a
hely zet a for ra da lom ra. A ha ta lom
gyen gé nek, jó sze ri vel te he tet len nek
mu tat ko zott, a tár sa da lom, amely már
jó ide je el vi sel he tet len nek ta pasz tal ta
a rend szert, tel je sen el vesz tet te bi zal -
mát a ha tal mon lé võk ben. A di á kok
moz dul tak meg elõ ször. Ra di ká lis lé -
pés re szán va el ma gu kat: 1956. ok tó -
ber 16-án, Sze ge den egy ré gi-új di ák -
szer ve ze tet hoz nak lét re: a párt tól és
an nak if jú sá gi szer ve ze té tõl, a DISZ-
tõl füg get len MEFESZ-t (Ma gyar
Egye te mi és Fõ is ko lai Egye sü le tek
Szö vet sé ge), mely hez a kö vet ke zõ
na pok ban az or szág va la men  nyi te rü -
le té rõl csat la koz tak a di á kok. Az ala -
ku ló gyû lé sek kö zül kü lö nö sen ne ve -
ze tes a Bu da pes ti Mû sza ki Egye te -
men 1956. ok tó ber 22-én meg tar tott
ülés, ahol a di á kok el szánt sá ga és kö -
ve te lé se már fel tét le nül ra di ká li sabb
vál to zá so kat sej tet tek. 
A Mû egye te men meg fo gal ma zott ha -
tá ro zat már nem volt te kin tet tel ta buk -
ra: a szov jet csa pa tok ki vo ná sát és
több pár ti vá lasz tá so kat kö ve tel tek. És
nem csak a prog ram meg fo gal ma zá -

sá ra szán ták el ma gu kat: kö ve te lé se ik
alá tá masz tá sá ra, va la mint a len gyel
nép ha son ló nak tu dott tö rek vé se i vel va -
ló szo li da ri tás de monst rá lá sá ra tün te tõ
fel vo nu lást hir det tek. A for ra da lom el sõ
nap ja i ban há rom jól el kü lö nít he tõ tá bor
állt egy más sal szem ben. Az el sõ be
azok tar toz tak, akik vagy nem akar tak
lé nye gi vál to zást, vagy bár mi faj ta kor -
rek ci ó tól el zár kóz tak, õk ál ta lá ban a
konf lik tus gyors, fegy ve res fel szá mo lá -
sá ra tö re ked tek. A má so dik cso por tot a
va ló di re for mo kat aka rók al kot ták: prog -
ram adó juk és ve zé rük Nagy Im re, mö gé
so ra koz tak a párt el len zé ki ek, a Pe tõ fi
Kör ve ze tõi. Ez a cso port sem egy sé -
ges, a "petõfisták" stí lus ban és tar ta lom -
ban is túl lép tek már 1953-on. Még is,
egy cso port ba so rol ja õket az, hogy ar -
ti ku lált prog ram juk ból hi ány zott a szov -
jet csa pa tok ki vo ná sá nak és a plu ra liz -
mus vis  sza ál lí tá sá nak kö ve te lé se, va la -
mint az, hogy cél ja i kat bé kés po li ti kai
esz kö zök kel kí ván ták el ér ni. A har ma dik
cso por tot al ko tó fel ke lõk kez det tõl nyíl -
tan kö ve tel ték a nem ze ti füg get len sé -
get, amely be a sem le ges ség kö ve tel -
mé nyét és a több párt rend sze ren ala pu -
ló par la men tá ris de mok rá ci át is be le ér -
tet ték. 
A Nagy Im re-kör és a fel ke lõk kö zött -
kez det ben - fel tét le nül meg lé võ kü lönb -
sé get jól szem lél te ti Nagy Im re ok tó ber
23-ai sze rep lé se. Hi á ba hív ták a tün te -
tõk, hogy le gyen a ve zé rük, õ nem
ment. Min den bi zon  nyal félt a Gerõ-féle
ve ze tés pro vo ká ci ó já tól is, de nem csu -
pán ez tar tot ta vis  sza. Ez nem az õ
mód sze re volt, a tün te tõk ál tal han goz -
ta tott kö ve te lé sek nem (mind) az õ
prog ram ját tük röz ték. Par la ment er ké -
lyé rõl el mon dott be szé de nem a tár sa -
da lom kö ve te lé se i nek el fo ga dá sát, ha -
nem sa ját po li ti ká já nak ös  sze fog la lá sát
tar tal maz ta. Ki is áb rán dí tot ta az órák
óta rá vá ra ko zó tö me get. De min den
kü lönb ség el le né re, kez det tõl volt egy
na gyon lé nye ges azo nos ság Nagy Im re
és a fel ke lõk kö zött: ne ve ze te sen az,
hogy mind an  nyi an iga zi vál to zá so kat,
egy új ren det akar tak, szem ben a má sik
ol dal lal, amely - leg föl jebb rész le ges
kor rek ci ók kal - a ré gi ren det akar ja visz  -
sza ál lí ta ni. 

Mi ben rej lett Nagy Im re
tör té nel mi sze re pe?

Ok tó ber 23-án a párt hí vá sá ra el fo -
gad ta a ne ki fel kí nált PB-tag sá got, el -
fo gad ta a mi nisz ter el nö ki posz tot. Így

ele jét vet te a fel ke lés szov jet ka to nai
erõ vel tör té nõ gyors el foj tá sá nak.
Nagy Im re aka dá lyoz ta meg a ha zai
ke mény vo na la so kat is a konf lik tus
fegy ve res meg ol dá sá ban: ne ki kö -
szön he tõ, hogy nem al kal maz ták a
sta tá ri u mot az el fo gott fegy ve re sek kel
szem ben, hogy új ra meg új ra meg -
hos  szab bí tot ták a fegy ver le té tel ha -
tár ide jét. De ok tó ber 28.-áig Nagy Im -
re nem csak az MDP ve ze té sé nek or -
to dox po li ti ku sa i val küz dött. Ok tó ber
23.-ától ugyan is a fel ke lõk ket tõs küz -
del met vív tak. Egy fe lõl fegy ve res har -
cot kezd tek a szov jet had se reg és az
azt tá mo ga tó ma gyar ál lam vé del mi -
sek el len, más fe lõl új ra meg új ra meg -
fo gal ma zott kö ve te lé se ik, de le gá ci ó ik
ré vén po li ti kai küz del met foly tat tak a
mi nisz ter el nök kel cél ja ik el fo gad ta tá -
sa ér de ké ben. 
Ba rá ti kö ré nek ér ve lé se, a fel ke lõk
hajt ha tat lan sá ga és vé gül az or szág
meg moz du lá sa meg ér tet ték Nagy Im -
ré vel, hogy már nem le het 1953-nál
meg áll ni, és õ ké pes volt - a kom mu -
nis ta ma ga tar tás 180 fo kos for du la tá -
val - a tö meg irá nyí tá sát fel cse rél ni a
tár sa da lom kö ve te lé se i nek kép vi se le -
té vel. Ez az ok tó ber 28-ai for du lat lé -
nye ge: Nagy Im re, a mi nisz ter el nök -
még Ká dár ral és az MDP ve ze té sé vel
tel jes össz hang ban - nem ze ti de mok -
ra ti kus moz ga lom nak mi nõ sí tet te az
ese mé nye ket, tûz szü ne tet hir de tett,
el fo gad ta a for ra da lom szá mos vív -
má nyát, be je len tet te az ÁVH fel osz la -
tá sát, va la mint azt, hogy meg ál la pod -
tak a szov jet csa pa tok Bu da pest rõl
tör té nõ vis  sza vo ná sá ról, és ha ma ro -
san tár gya lá so kat kez de nek az egész
or szág ból va ló ki vo ná sá ról. 
Be je len tet te or szá gunk sem le ges sé -
gét, va la mint ki lé pé sét a Var sói Szer -
zõ dés bõl. Jól le het ez zel in kább a
szov jet ag res  szió jo gi alap ját igye ke -
zett fel szá mol ni, bel po li ti kai ered -
ményt ért el: el há rí tot ta az utol só aka -
dályt a bel sõ kon szo li dá ció elõl, visz  -
sza sze rez te az or szág bi zal mát, és
no vem ber 5-én hét fõn meg in dul ha tott
vol na a mun ka. Ezt azon ban a szov jet
ka to nai gé pe zet már nem vár ta meg. 

For rás: Szakolczai At ti la: Ro ha nunk a
for ra da lom ba: 1956-os ma gyar for ra -
da lom és sza bad ság harc.
In:http://www.rubicon.hu/magyar/oldal
ak/rohanunk a forradalomba az 1956-
os magyar forradalom és szabad-
sagharc/
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A kép vi se lõ-tes tü let 2009. au -
gusz tus 19- 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 Bokod- Kecskéd-
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 pol gár mes ter szó be li ki egé szí tés -
ként el mond ta, hogy a Bokod- Kecs -
kéd- 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 sa vált szük sé ges sé, mi -
vel az ok ta tá si-ne ve lé si in téz mé nyek
2010. ja nu ár 1. nap já tól ha tá lyos
szak fel ada tai ki e gé szül nek a sa já tos
ne ve lé si igé nyû gyer me kek ne ve lé sé -
vel, ok ta tá sá val és el lá tá sá val. 
A Kép vi se lõ-tes tü let az Ala pí tó Ok irat
mó do sí tá sát el fo gad ta. 
2./ A 2009/2010. tan év kez dés sel
kap cso la tos kér dé sek.
Elõ ter jesz tõ: Hirják Gáborné Öv -
eges Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la in téz -
mény egy ség ve ze tõ je
De ák né dr. Schiffner Már ta jegy zõ
Az in téz mény egy ség ve ze tõ tá jé koz tat -
ta a kép vi se lõ ket, hogy 2009. szep tem -
ber 1.-én az is ko lá ban 12 fõ tel jes ál lá -
sú, 1 fõ fél ál lá sú pe da gó gus kez di el a
tény le ges mun kát. A pe da gó gu sok kö -
te le zõ órá ja he ti 22 óra, az is ko la kö te -
le zõ en el lá tan dó óra szá ma: 312.9 óra.
Ez az óra szám még in do kol ja egy fõ ál -
lá sú pe da gó gus al kal ma zá sát.
Az ÁMK igaz ga tó al kal ma zá si he lyé -
nek meg vál to zá sa mi att az is ko lá ban
meg üre se dett ál lás he lyet a Kép vi se -
lõ-tes tü let egyet ér té sé vel be töl tik.  To -
váb bi ak ban a Kép vi se lõ-tes tü let ha tá -
ro zott a 2009/2010. ne ve lé si- ok ta tá si
év re vo nat ko zó an az Öv eges Jó zsef
Ál ta lá nos Is ko lá ban lé võ osz tá lyok,
cso por tok szá má ról, va la mint a Kis -
kuc kó Nap kö zi Ott ho nos Óvo da lét -
szá má ról és a cso port szá má ról, va la -
mint hoz zá já rult, hogy az óvo da a
2009/2010. ne ve lé si év ben a ma xi má -
lis lét szá mát 20%-ban túl lép je.
3./ Ja vas lat a Szákszend köz ség
ok ta tá si-ne ve lé si in téz mé nye i ben,
va la mint a szo ci á lis és fel nõtt köz -
ét kez te tés biz to sí tá sa ér de ké ben
kész étel be szer zé se tár gyá ban be -
nyúj tott aján lat el bí rá lá sá ra.

Elõ ter jesz tõ: De ák né dr. Schiffner
Már ta jegy zõ
A jegy zõ is mer tet te, hogy Szákszend
Köz ség Ön kor mány za ta aján lat té te li
fel hí vást tett köz zé a Köz be szer zé si
ér te sí tõ ben, amely 2009. jú li us 24.-én
je lent meg. Az aján la tok bon tá sá ra
2009. au gusz tus 17.-én ke rült sor.
Aján la tot egy aján lat te võ nyúj tot ta be:
- M&H Food Hun ga ry
Kft.(Nyírcsászári, Rá kó czi u. 11.) 
A Kép vi se lõ-tes tü let a köz ét kez te tés -
re vo nat ko zó köz be szer zé si el já rást
ered mény te len nek nyil vá nít ja, mi vel
egyet len aján la tot nyúj tot tak be. A
Tes tü let ugyan ezen na pi ren di pont ke -
re té ben tár gyal ta, hogy csat la ko zik a
Nagyigmánd - Csém - Csép -
Kisigmánd Köz sé gi Ön kor mány zat ok
Köz ok ta tá si és Köz ét kez te té si In téz -
mény fenn tar tó Tár su lás hoz 2009.
szep tem ber 1.-napjával az ok ta tá si-
ne ve lé si in téz mé nye i ben, va la mint a
szo ci á lis és fel nõtt köz ét kez te té si fel -
ada ta i nak el lá tá sá ra, me lyet ha tá ro -
za tá val is meg erõ sí tett.
4./ Egye bek
E na pi ren di pont ke re té ben tár gyal -
ta a Tes tü let a Fa lu ház hang tech ni -
kai rend sze ré nek kor sze rû sí té sét.

A Kép vi se lõ-tes tü let 2009.
szep tem ber 9.-én tar tot ta a so -
ron kö vet ke zõ ülé sét, me lyen a
na pi ren dek a kö vet ke zõk:

1./ Be szá mo ló a le járt ha tár ide jû
ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról, az át -
ru há zott ha tás kör ben ho zott pol -
gár mes te ri dön té sek rõl, tá jé koz ta -
tó a két ülés kö zöt ti idõ ben tör tént 
fon to sabb ese mé nyek rõl és a pol -
gár mes te ri in téz ke dé sek rõl.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol -
gár mes ter
A le járt ha tár ide jû ha tá ro za tok vég re -
haj tá sa meg tör tént. A pol gár mes ter
tá jé koz tat ta a Kép vi se lõ-tes tü le tet,
hogy az út a mun ká hoz prog ram ke re -
té ben 4 fõ ke rült 4 hó nap ra al kal ma -
zás ra köz cé lú mun ka vég zés ke re té -
ben a már al kal ma zott 1 fõ mel lé.
Mun ká juk az in téz mé nyek nyá ri kar -
ban tar tá sá hoz és a köz te rü le tek ren -
de zé sé hez kap cso ló dik. 
Be fe je zõ dött és a mû sza ki el len õr ja -
vas la tá ra át adás ra ke rült az Öv eges
Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la fo lyo só ja bur -

ko la tá nak ja ví tá sa. A bur ko lás után
nem csak a "bal eset ve szé lyes ség"
szûnt meg, ha nem vi lá go sabb is lett a
fo lyo só. A KDRFÜ 2009. au gusz tus
28-i dön té se ér tel mé ben a tor na te rem
komp lex fel újí tá sá ra be nyúj tott pá lyá -
zat nyer tes lett. 
2./ Ja vas lat a Tor na te rem komp lex
fel újí tá sá ra vo nat ko zó köz be szer -
zé si el já rás le bo nyo lí tá sá ra.
Elõ ter jesz tõk: Lász ló Kál mán pol -
gár mes ter
De ák né dr. Schiffner Már ta jegy zõ

A pol gár mes ter tá jé koz tat ta a Tes -
tü let tag ja it, hogy a Tor na te rem komp -
lex fel újí tá sá ra be nyúj tott pá lyá za tot
meg nyer te az ön kor mány zat. Az el -
nyert tá mo ga tás. 16.737.145.-Ft. A
be ru há zás ter ve zett be ke rü lé si ös  sze -
ge: 25.840.145.-Ft, ter ve zett be fe je -
zé si ha tár ide je: 2009. de cem ber 31. 
A be ru há zás ér ték ha tá ra mi att köz be -
szer zé si el já rást kell ki ír ni, me lyet cél -
sze rû gyor sí tott el já rás ban le foly tat ni.
A köz be szer zés le foly ta tá sá nak hi va -
ta los idõ tar ta ma, va la mint a kö zel gõ
õszi-té li idõ já rás mi att kér ni kell a ha -
tár idõ hos  szab bí tá sát. A köz be szer zé -
si el já rás le foly ta tá sá ra a ki vá lasz ta ni
és el fo gad ni a le foly ta tót. 
A tes tü let a fen ti ek kel egyet ér tett.
3./ Köz biz ton ság ja ví tá sa tér fi gye lõ
rend szer rel
Elõ ter jesz tõ: Madari Csa ba rend õr -
ka pi tány
Tá jé koz tat ta a Kép vi se lõ-tes tü le tet,
hogy ROP pá lyá zat ke re té ben le he tõ -
ség nyílt a tér fi gye lõ rend szer ki ala kí -
tá sá ra köz te rü le ten. Be nyúj tá si ha tár -
idõ: 2009. de cem ber.
Ön kor mány zat ok nyújt ják be rend õr -
sé gi kon zor ci um mal. Köz te rü le ten
egye dül csak a Rend õr ség mû köd tet -
het tér fi gye lõ rend szert, az adat vé del -
mi sza bá lyok mi att. To váb bá a rend õr -
ség rõl szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény
42.§-a ad fel ha tal ma zást ar ra, hogy a
Rend õr ség köz te rü le ten, ahol a köz -
biz ton sá gi, bûn meg elõ zé si, il let ve
bûn ül dö zé si cél ból iga zol ha tó an szük -
sé ges, bár ki szá má ra nyil ván va ló an
ész lel he tõ mó don kép fel ve võt he lyez -
het el és fel vé telt ké szít het.
A Kép vi se lõ-tes tü let el vi hoz zá já ru lá -
sát ad ta a pá lyá zat be nyúj tá sá hoz a
Orosz lá nyi több cé lú Kis tér sé gi Tár su -
lás ke re te in be lül.
4./ Ja vas lat a he lyi ci vil szer ve ze tek
pénz ügyi tá mo ga tá sá nak rend jé rõl
szó ló ren de let meg al ko tá sá ra.

Ön�kor�mány�za�ti�Hí�rek

(Folytatás a következõ oldalon)
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Elõ ter jesz tõ: De ák né dr. Schiffner
Már ta jegy zõ
A jegy zõ szó be li ki egé szí tés ként el -
mond ta, hogy az ál lam ház tar tás ról
szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény (to -
váb bi ak ban: Áht.), va la mint a köz pén -
zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó -
sá gá ról szól 2007. évi CLXXXI. tör -
vény, to váb bá a vég re haj tá sá ról szó ló
67/2008.(III.29.) kor mány ren de let
szük sé ges sé tet ték a ci vil szer ve ze tek
pénz ügyi tá mo ga tá sá ról szó ló ren de -
let meg al ko tá sát. A meg vál to zott tör -
vé nyi elõ írá sok mi att át ala kult az ál -
lam ház tar tás kö rén kí vül re szánt tá -
mo ga tá sok nyúj tá sá nak mód ja, il let ve
el já rá si rend je. Az Áht. kö te le zõ en ki -
mond ja, hogy az ál lam ház tar tás al -
rend sze re i bõl tá mo ga tott szer ve ze -
tek, il let ve ma gán sze mé lyek szá má ra
szám adá si kö te le zett sé get kell elõ ír ni
a ré szük re cél jel leg gel jut ta tott ös  sze -
gek ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá -
ról. A fi nan szí ro zó kö te les el len õriz ni a
fel hasz ná lást és a szám adást. A ren -
de let meg ha tá roz za a tá mo ga tás ban
ré sze sít he tõ ci vil szer ve ze tek kö rét,
pá lyá za ti fel té te le ket, pá lyá za tok el bí -
rá lá sá nak mód ját, va la mint a tá mo ga -
tá sok ki fi ze té sé nek és fel hasz ná lá sá -
nak el szá mo lá sát. A ren de let meg al -
ko tá sa érin ti a tá mo ga tá si ké rel mek
for mai és tar tal mi kö ve tel mé nye it, a
be szá mo lá si rend jét. 
A Kép vi se lõ-tes tü let el fo gad ta a he lyi
ci vil szer ve ze tek pénz ügyi tá mo ga tá -
sá nak rend jé rõl szó ló ren de le tet.

5./ Ja vas lat az ön kor mány zat 2009.
évi költ ség ve té sé rõl szó ló
3/2009.(II.11.) ren de let mó do sí tá sá -
ra.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol -
gár mes ter
A 2009. évi költ ség ve tés mó do sí tá sá -
ra az I. fél évi köz pon to sí tott és át vett
elõ i rány zat ok át cso por to sí tá sa mi att
ke rült sor.
A Kép vi se lõ-tes tü let egyet ér tett a költ -
ség ve té si ren de let mó do sí tá sá val.

6./ Be szá mo ló az ön kor mány zat
2009. I. fél évi pénz ügyi tel je sí té sé -
rõl.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol -
gár mes ter
A pol gár mes ter is mer tet te, hogy az ál -
lam ház tar tás ról szó ló tör vény ér tel -
mé ben a he lyi ön kor mány zat gaz dál -
ko dá sá nak el sõ fél évi hely ze té rõl

szep tem ber 15-ig tá jé koz ta tást kell
ad ni a kép vi se lõ- tes tü let ré szé re. A
be szá mo ló tar tal maz za a he lyi ön kor -
mány zat költ ség ve té si elõ i rány za ta i -
nak idõ ará nyos ala ku lá sát, a tar ta lék
fel hasz ná lá sát, a hi ány (több let) ösz  -
sze gé nek ala ku lá sát, va la mint az ön -
kor mány za ti költ ség ve tés tel je sü lé sé -
nek ala ku lá sát. Az ön kor mány zat nak
2009. I. fél év ében nem volt lik vi di tá si
gond ja. A gaz dál ko dás idõ ará nyos
volt.
A Kép vi se lõ-tes tü let az ön kor mány zat
2009. évi I. fél évi pénz ügyi tel je sí té sé -
rõl szó ló be szá mo lót el fo gad ta.
7./ Be szá mo ló a Bokod-Szákszend
Köz sé gi Ön kor mány zat ok Köz ok ta -
tá si és Köz mû ve lõ dé si In téz mény -
fenn tar tó Tár su lás 2009. I. fél évi
költ ség ve tés ének vég re haj tá sá ról.
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 a bér és já ru lé ka -
in túl a do lo gi ki adá sok leg na gyobb
há nya dát a köz üze mi dí jak je len tik. A
be vé te lek ala ku lá sa idõ ará nyo san tel -
je sült.
A Kép vi se lõ-tes tü let ja va sol ja 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 2009. évi I. fél évi költ ség ve tés -
ének vég re haj tá sá ról szó ló be szá mo -
ló el fo ga dá sát.
8./ Csat la ko zá si ja vas lat a Bursa
Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor -
mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat 2010.
évi for du ló já hoz.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol -
gár mes ter
A pol gár mes ter elõ ad ta, hogy
Szákszend Köz ség Ön kor mány za ta
2001. év tõl vál lal ta, hogy csat la ko zik
az Ösz tön díj pá lyá zat hoz, ez zel is tá -
mo gat va a szo ci á li san rá szo ru ló fi a ta -
lok fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben va ló
to vább ta nu lá sát. 
A kép vi se lõ-tes tü let tá mo gat ta a
Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön -
kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat 2010.
évi for du ló já hoz va ló csat la ko zást.
9./ Tá mo ga tá si ké rel mek
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol -
gár mes ter
A pol gár mes ter is mer tet te, hogy a
Szá ki Sport egye sü let, a Szendi Sport -
egye sü let, a Pol gár õr ség és a Nyug -
dí jas Klub tá mo ga tá si ké rel met nyúj -
tott be. A kép vi se lõ-tes tü let a ci vil
szer ve ze tek mû kö dé sét a 2009. évi

költ ség ve tés ben sze rep lõ ös  szeg gel
tá mo gat ta.
10./ Fa lu ház hang tech ni kai rend -
sze ré nek kor sze rû sí té se
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol -
gár mes ter
A pol gár mes ter tá jé koz tat ta a Tes tü le -
tet, hogy a Zaj rend szer ház Kft (Bu da -
pest, Ko má ro mi u. 11.) meg küld te a
Pol gár mes te ri Hi va tal ba a Fa lu ház
hang tech ni kai rend sze ré nek kor sze -
rû sí té sé re vo nat ko zó vál lal ko zá si
szer zõ dést, brut tó: 1.028.740.-Ft, me -
lyet a Kép vi se lõ-tes tü let el fo ga dott.
11./ Egye bek
Az egye bek na pi ren di pont ke re té ben
Magne Group Kft (Esz ter gom- Kert vá -
ros) igaz ga tó ja írás be li tá jé koz ta tó ja
is mer te té sé re ke rült sor, amely a kór -
há zi ápo lás után az ar ra rá szo ru lók -
nak kí ván nyúj ta ni ott ho ni szak ápo -
lást. 

A kép vi se lõ-tes tü let 2009.
szep tem ber 30-án rend kí vü li
ülést tar tott, me lyen a kö vet -
ke zõ na pi ren di pon tok sze re -
pel tek:

Az el sõ na pi ren di pont elõtt a Kép vi -
se lõ-tes tü let tag jai tá jé koz ta tást hall -
gat tak meg az Orosz lány és tér sé ge
mun ka ügyi hely ze té rõl az Orosz lá nyi
Mun ka ügyi Köz pont mun ka tár sá tól.
Rö vi den is mer tet te a te le pü lé sen élõ
re giszt rált mun ka nél kü li ek szá mát,
amely 70 fõ, de ez az adat ál lan dó an
vál to zik. A mun ka vál la lói lét szám a
Mun ka ügyi Köz pont ada tai alap ján a
köz ség ben 1047 fõ. Az ál lás ke re sõk
ará nya, 6.68 %. Kor cso port ok sze rin ti
ál lás ke re sõk kö zül leg ma ga sabb a
35-40 év kö zöt ti e ké. A pá lya kez dõ ál -
lás ke re sõk ará nya nem szá mot te võ. 

1./ Ja vas lat a Kis kuc kó Nap kö zi
Ott ho nos Óvo da 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
Az in téz mény egy ség-ve ze tõi ál lás ra
tör vé nyes ha tár idõn be lül egy pá lyá -
zat ér ke zett, a je len leg is in téz mény -
egy ség-ve ze tõ sze mé lyé ben. A tör vé -
nyes el já rá sok le foly ta tá sá nak ered -
mé nye ként ja va sol ja a Kép vi se lõ-tes -
tü let a Bokod-Kecskéd- Szákszend
Kis tér sé gi Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz -

(Folytatás az elõzõ oldalról

(Folytatás a következõ oldalon)
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pont Igaz ga tó já nak, hogy a Kis kuc kó
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da in téz mény -
egy ség-ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá val
Ko vács Lajosnét bíz za meg öt éves
idõ tar tam ra.
2./ Ja vas lat a Nagyigmánd- Csém-
Csép - Kisigmánd - Szákszend Köz -
sé gi Ön kor mány zat ok Köz ok ta tá si
és Köz ét kez te té 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 el mond ta, hogy a
2009. au gusz tus 19.-én el fo ga dott ha -
tá ro zat sze rint 2009. szep tem ber 1.
nap já tól a Nagyigmánd Ön kor mány zat
In téz mény fenn tar tó Tár su lá sá val old ja
meg az ön kor mány zat a köz ét kez te -
tést. A szol gál ta tást igény be ve võk elé -
ge det tek a szol gál ta tás sal. 
A kép vi se lõ- tes tü let egyet ér tett a köz -
ét ke ze tés re vo nat ko zó Tár su lá si Meg -
ál la po dás meg kö té sé vel. 
3./ Ja vas lat a Bursa Hungarica Fel -
sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön -
díj pá lyá zat ra vo nat ko zó "A" és "B"
tí pu sú pá lyá za ti ki írás el fo ga dá sá -
ra.
Elõ ter jesz tõ: De ák né dr. Schiffner
Már ta jegy zõ
A fen ti pá lyá za ti ki írás tel jes ter je de -
lem ben az új ság ha sáb ja in és a köz -
ség hon lap ján is meg te kint he tõ:
www.szakszend.hu hivatal/ hir det mé -
nyek.
4./ Ja vas lat a Tor na te rem komp lex
fel újí tá sá ra el nyert pá lyá zat ha tár -
ide jé nek mó do sí tá sá ra.
Elõ ter jesz tõ: Lász ló Kál mán pol gár -
mes ter
A tor na te rem komp lex fel újí tá sá ra vo -
nat ko zó pá lyá za tot meg nyer te az ön -
kor mány zat. Az el já rás köz be szer zés
kö te les a be ru há zás ér ték ha tá ra mi att.
A pá lyá zat be fe je zé si ha tár ide je: 2009.
de cem ber. E két kö rül mény szük sé ge -
sé te szi a ha tár idõ meg hosszab bí tá -
sát, 2010. jú ni us 30-ig. A kép vi se lõ-
tes tü let a fen ti ek kel egyet ér tett. 
5./ Egye bek
Az egye bek na pi rend ke re té ben az
Öv eges Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la in téz -
mény egy ség-ve ze tõ je tá jé koz tat ta a
tes tü let tag ja it a 2010. jú li u sá ban szer -
eve zen dõ "me se-fesz ti vál" ren dez -
vény rõl.
Szákszend, 2009. ok tó ber 5.

De ák né dr. Schiffner Már ta
jegy zõ

(Folytatás az elõzõ oldalról

A 2009/2010-es tan évet 139 ta nu ló -
val kezd tük. A 18 el bal la gó di ák he -
lyett 16 csil lo gó sze mû kis el sõs
kezd te el ta nul má nya it is ko lánk ban. A
nyá ron foly ta tód tak a már fo lya mat -
ban lé võ fel újí tá si mun kák, sõt az új
is ko la rész fo lyo só ja já ró la poz va lett,
amely így vi lá go sabb nak, tá ga sabb -
nak, ba rát sá go sab bá tû nik. Tan év -
kez dés re a gye re kek ét kez te té se is
meg ol dot tá vált, az étel a nagyigmán-
di Ál ta lá nos Is ko la kony há já ból ke rül
ki szál lí tás ra. Az ét ke zés költ sé ge i bõl
a szákszendi ön kor mány zat je len tõs
részt vál lal fel. A tan év nyi tó ün ne pé -
lyen, va la mint az ös  sze vont szü lõi ér -
te kez le ten az in téz mény egy ség-ve -
ze tõ tá jé koz tat ta a szü lõ ket a tan év
rend jé rõl, va la mint a ter ve zett prog ra -
mok ról. A szep tem ber vé gi ta nul má -
nyi ki rán du lá sok ról, va la mint az ok tó -
be ri pa pír gyûj tés rõl ha ma ro san ol -
vas hat nak az új ság ha sáb ja in. 

Pe da gó gu sa ink fo ga dó órái:
Cson ka Zol tán
csü tör tök 10,00-10,45
Gottfried Ni ko let ta
hét fõ 11,00-11,45
Gu lyás Ad ri enn
szer da 12,00-12,45
Havasiné Or bán Il di kó
kedd 9,00-9,45
Hirják Gáborné
hét fõ 10,00-10,45

Kereszturi Ist ván
kedd 10,00-10,45
Láz ár Ani kó
csü tör tök 12,00-12,45
Letenyeiné Ba gó Or so lya
kedd 13,00-13,45
Palotainé Papp Éva
pén tek 9,00-9,45
Szadeczki Tün de
kedd 11,00-11,45
Szil ágyi Lajosné
kedd 12,00-12,45
Valkóné Papp Éva
kedd 11,00-11,45
Var ga Józsefné
kedd 12,00-12,45

Eb ben a tan év ben a kö vet ke zõ dél -
utá ni fog lal ko zá so kon ve het nek ta nu -
ló ink részt:
o ter mé szet bú vár szak kör
o bo szor kány kony ha (ké mia)
o sakk szak kör
o mé dia szak kör
o ter mé szet já ró szak kör
o al sós és fel sõ tö meg sport
o szer tor na/at lé ti ka

Is ko lánk va la men  nyi ta nu ló já nak na -
gyon jó tan évet, kol lé gá im nak pe dig
csil lo gó sze mû ta nít vá nyo kat, egész -
sé get és örö met kí vá nok az el kö vet -
ke zõ év re.

Palotainé Papp Éva 

Is ko lánk éle té bõl

2009. jú ni us 22-26-ig is mét meg -
ren de zés re ke rült a mé dia tá bor,
amely idén is so kak nak fel kel tet te
az ér dek lõ dé sét. A tá bor té má ja
"Fel nõtt vi lág gye rek szem mel". 
Is ko lánk igaz ga tó ja, Hirják Gáborné
és tá bor ve ze tõnk Palotainé Papp
Éva, va la mint Hor váth Csabáné az
ÁMK igaz ga tó ja és fa lunk jegy zõ je
De ák né dr. Schiffner Már ta kö szön -
tött ben nün ket. 
Elõ ször Er zsi né ni vel csa pa to kat ala -
kí tot tunk. Ezt kö ve tõ en Éva né ni vel
és Zo li bá csi val csa pat ne vet vá lasz -
tot tunk és logót ké szí tet tünk, amit
egész hé ten vi sel tünk. Az nap még
Bordi And rás lá to ga tott kö zénk. Sok
já té kos fel adat tal ké szült szá munk ra,
és egy jót is éne kel tünk. Az idõ já rás

nem volt ke gyes hoz zánk, hisz a tá -
bor leg iz gal ma sabb ré szét a sá to ro -
zást el mos ta az esõ. Más nap az
Orosz lá nyi Te le ví zi ó ba lá to gat tunk,
ahol For gács Jó zsef ka la u zolt min ket
a te le ví zió vi lá gá ba. A nap hát ra le võ
ré szé ben eh hez kap cso ló dó fel ada -
to kat kap tunk, mint pél dá ul a ka me rá -
zás.
Szer dán Szil ágyi Ár pád volt a ven dé -
günk, aki a Pe tõ fi Rá dió mun ka tár sa
és a Netidõk cí mû rá dió mû sor szer -
kesz tõ je. A csa pa tok nak egy rá di ós
be szél ge tést kel lett meg ol da ni. Kö -
vet ke zõ tá bor na pun kon Müllner Hel -
ga a 24 Óra új ság író ja ven dé ges ke -
dett ná lunk. A 24 Óra az na pi szá mát
ele mez te ve lünk. Dél utá nun kat a 24

Tá bo roz tunk

(Folytatás a következõ oldalon)
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Óra szer kesz tõ sé gé ben töl töt tük. Az -
tán kö vet ke zett a hét szá munk ra leg iz -
gal ma sabb fel ad vá nya: em be rek re
"va dász tunk" ter mé sze te sen fény ké -
pe zõ gé pek kel. 
Utol só na pun kat a ta tai Víz - Zene-
Virág fesz ti vá lon töl töt tük. Ha za té ré -
sün ket az ered mény hir de tés kö vet te. A
nyer te sek mo zi je gyet és egy élõ adá -
son va ló rész vé telt nyer tek az Orosz lá -
nyi Te le ví zi ó ban. 
A prog ra mok se gít sé gé vel is mét kö ze -
lebb ke rül tünk a mé di á hoz.
Sze ret nénk ez úton is meg kö szön ni pe -
da gó gu sa ink nak és mind azok nak, akik
le he tõ vé tet ték, hogy a tá bor im má ron
ne gye dik al ka lom mal meg ren de zés re
ke rül jön! Kö szön jük!
Pa lo tai Esz ter            Valkó Pet ra

(Folytatás az elõzõ oldalról

Szep tem ber 4-én volt 30 éve, hogy
köz sé günk is ko lá já nak név adó ja, pi -
a ris ta szer ze tes-ta nár, a fi zi ka pro -
fes  szo ra be fe jez te föl di pá lya fu tá sát.
Éle te kö zel 84 évét már so kan sok fé -
le képp be mu tat ták, szel le mi nagy sá -
gát, tu dá sát ta lán so ha nem fog juk
hét köz na pi és  szel fel ér ni. Szin te
min den ki fel tud ja idéz ni a te le ví zi ó -
ban lá tott mû so ra i ból, so kak kal Õ
sze ret tet te meg a fi zi kát, ami kor a
fel fog ha tat lan fi zi kai kí sér le te ket po -
fon egy sze rû en ma gya ráz ta meg a
min den na pi em ber szá má ra. Gye -
rek ként ott ül tem a ké szü lék elõtt,
vár tam a ma már el kép zel he tet len fe -
ke te-fe hér adást, a pro fes  szor já té -
kos sá gát és zse ni a li tá sát min dig
cso dál tam. 
El sõs gim na zis ta ként egy hos  szú hét
tan órás nap után a szo ká sos rend -
ben vo nul tunk le osz tály fõ nö künk kel
az igaz ga tói-fo lyo són, ami kor hir te -
len egy cso da tör tént, a fo lyo só vé -
gén lé võ aj tó nál egy öreg em bert pil -

lan tot tunk meg, amint fe lénk tar tott.
Azon nal fel is mer tük. Az egész osz -
tály hir te len egy em ber ként meg állt.
Ta ná runk ve zé nyelt, 40 di ák har sog -
ta a min den pi a ris ta ta nár nak ki já ró
ka to li kus la tin kö szö nést: "Laudetur
Jesus Christus!"
In aeternum, szer vusz tok! - vá la szol -
ta szo kott kön  nyed ség gel. Meg der -
medt kö rü löt te a le ve gõ, pár má sod -

per cig cso dál tuk a le gen dát, akit idá -
ig csak té vé ben lát tunk, aki rõl an  nyi
min dent hal lot tunk, most itt áll, egy
tö ré keny öreg em ber, még is ha tal -
mas, utol ér he tet len nagy sá gá val.
Ahogy ér ke zett, el is tûnt az iro dá -
ban, mi pe dig egy élet re szó ló él -
mén  nyel let tünk gaz da gab bak: sze -
mé lye sen ta lál koz tunk Öv eges Jó -
zsef fel.

Két év múl va el ment örök re. Ha lá la
után nem sok kal egy Ró la ké szült
fest mény ke rült fel a rend ház fa lá ra,
ami kor a pes ti gim ná zi um ban já rok,
nem mu lasz tom el meg néz ni. Szel le -
me be len gi a fo lyo só kat, úgy ér zem
ma is ott van, ta nít, ok tat, mint év ti ze -
de ken át.
Ha gya té ká nak fel lel tá ro zá sá val Ko -
vács Mi hályt, ak ko ri fi zi ka ta ná run kat
bíz ták meg. A pro fes  szor la ká sá ban
ren ge teg kí sér le ti esz közt ta lált, míg
egy szer csak elõ ke rült egy ólom be -
té tes do boz. Ta ná runk sej té se rö vid
idõ alatt be iga zo ló dott, több mint fél

ki ló urán volt ben ne. A fi zi kai ku ta tó -
in té zet be vit te, ahol át ad ta a tu dó -
sok nak, de az ak ko ri po li ti kai ve ze tõk
is je len vol tak. Öv eges pro fes  szor
fel ad ta utol só fel ad vá nyát: Ho gyan
ma gya ráz zák meg az oro szok nak a
fél ki ló uránt, ugyan is ak ko ri ban
gram mon ként szá mol tak el a
Szovjetunióval….

Farkasvölgyi György

30 ÉVE HUNYT EL 
IS KO LÁNK NÉV ADÓ JA

Ta lál ko zá som Öv eges Jó zsef fel

A pro fes  szor köny vei közt és a szob ra Ta tán

Õszi ki rán du lás
Ha son ló an az el múlt idõ szak ki -
rán du lá sa i hoz, ez út tal Szákszend-
Csesznek-Zirc-Bakonybél-Pápa-
Szákszend út vo na lon ki rán du -
lást ter ve zünk szer vez ni kel lõ je -
lent ke zõ ese tén (30-40 fõ).
Ki rán du lás prog ram ja: 
1. nap: Cseszneki vár, Zirc ne ve -
ze tes sé gei (arborétum, könyvtár,
múzeum), Bakonybél ne ve ze tes sé -
gei (Szent kút, mú ze um) Va cso ra,
szál lás: Bakonybél
2. nap: Pá pa (für dés il let ve vá ros -
né zés)
Ki rán du lás költ sé ge: kb. 12.000 Ft
Je lent ke zés: 2009. ok tó ber 15.
Köz ség há za
Idõ pont: 2009. ok tó ber 21-22.

Ön kor mány zat

Felhívás
Almavásárlási
lehetõség:

Mindazoknak akiknek almára
lenne szüksége, Nyírségi alma
vásárlására lenne lehetõsége 

70 Ft/kg áron.
Fajta: Golden, Idared, Jonatán

Igényét kérjük jelezze a
Községházán

Önkormányzat



Mai szá munk ban egy szer re lá to gat juk
meg Ma gyar or szág táj egy sé ge i nek
nagy ré szét, Szent end re ha tá rá ban. A
vá rost át sze lõ úton táb lák jel zik az ide
ve ze tõ utat, el sõ sor ban au tó val ér de -
mes ide jön ni (a
par ko lá si le he -
tõ ség szin te
kor lát lan), vagy
a hév ál lo más -
tól au tó bus  szal.
Gya log elég
mes  sze van.

Ha zánk leg na -
gyobb skan zen -
jét 1967-ben
kezd ték épí te ni,
1974-re ké szült
el az el sõ, a
Fel sõ-Ti sza vi -
dé ket be mu ta tó
rész, je len leg 7 táj egy ség épü le te i vel
ha zánk ban pá rat la nul, szin te az
egész or szág min den te le pü lés for má -
ját be mu tat ja, a 18. szá zad tól nap ja in -
kig. A lá to ga tás nem csak föld raj zi és
tör té nel mi is me re te in ket bõ ví ti, ha -
nem iro dal mi és nép mû vé sze ti tu dá -
sun kat is gya ra pít ja. Hi szen ho gyan is

ért het nénk meg Arany Já nos Csa lá di
kö rét, ha nem lát juk a 19. szá zad fa lu -
si em be ré nek ott ho nát. Hon nan tud ja
meg a mai, szá mí tó gé pen szo ci a li zá -
ló dott gyer mek, mi lyen a Tol di ban em -

le ge tett "ösz tö vér kút ágas, hó ri hor gas
gém mel", ki nek leg fel jebb csak az an -
gol "já ték" szó ug rik be a gém hal la -
tán, gé mes kút ról még hír bõl sem hal -
lott. Még a fa lu si gye re kek sem so kan
lát tak ma lom kö vet, de még ke men cét
sem na gyon. A leg több ház ba be le het
men ni, kö zel rõl meg szem lél ni a min -
den na pi em be rek hasz ná la ti tár gya it,

szer szá ma it, ál la ta it, egy kü lön te rü le -
ten tel jes "fa lu si ál lat kert" fo gad ja az
ér dek lõ dõ ket. 

Fõ lát vá nyos ság a majd nem kö zé pen
ál ló szél ma lom, de az iga zi fa tor nyos,
fa zsin de lyes re for má tus temp lom ba is
be me he tünk, ne hagy juk ki a domb te -
te jén ál ló mándoki gö rög-ka to li kus
temp lom fel ke re sé sét sem, me lyet -
ugyan ki sebb tú ra után - ma ra dan dó
él mény ként vi he tünk ha za ma gunk kal
em lé ke ink ben. 
A ha tal mas te rü le ten jól el kü lö nít ve ta -
lál juk az egyes épü let cso por to kat, kö -
zöt tük gya log, il let ve idén ta vasz tól
skan zen-vo nat tal is utaz ha tunk. Er re

egész nap ra ér vé nyes jegy vált ha tó,
mel  lyel be jár hat juk az egész te rü le tet,
több szö ri fel szál lás sal. Le he tõ ség van
lovaskocsi bér lé sé re is.

Egy nap alatt nem le het min dent meg -
néz ni. Ide több ször el kell jön ni, de
már egy egy na pos lá to ga tás al kal má -
val is ké pet ka punk az el múlt 200 év

tel jes fa lu si Ma gya ror -
szá gá ról. 

Lá to ga tá sunk idõ pont -
ját több szem pont ból is
meg vá laszt hat juk. Na -
gyobb ün ne pek kor, pl.
Hús vét kor fel éled nek a
há zak, kü lön fé le be mu -
ta tók kal vár ják az ér -
dek lõ dõ ket. Egy sze rû
hét köz nap okon vi szont
nyu gal ma sab ban él vez -
het jük ha zánk kul tú rá já -
nak eme gyöngy szem -
ét. A te rü le ten több üz -

SZÁKSZENDI 7
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(Folytatás a következõ
oldalon)

Tá jak, vá rak, ko los to rok

Szél ma lom és a fa tor nyos re for má tus temp lom 

Szo ba bel sõ és ut ca rész let 
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(Folytatás az elõzõ oldalról)

let ta lál ha tó, töb bek kö zött ere de ti
pék üzem kí nál ja a friss pék sü te mé -
nye ket, en nek il la ta mes  szi rõl mu tat ja
az oda ve ze tõ utat. Ét te rem is ta lál ha -
tó in nen nem messze, bár ta pasz ta la -
ta ink sze rint nem a leg ol csóbb az it te -
ni ebé de lé si le he tõ ség.

A Skan zen fo lya ma to san fej lõ dik. Jö -
võ re nyí lik meg a je len leg épí tés alatt
ál ló Észak-ma gyar or szá got be mu ta tó
fa lu rész, a jö võ ter vei közt még 4 újabb
táj egy ség sze re pel, köz tük az Er dé lyi
fa lu, va la mint a 20. szá zad ma gyar fa -
lu ját be mu ta tó te rü let, fel te he tõ en el sõ -
sor ban meg rög zött vá ros la kók szá má -
ra.

A skan zen idén ok tó ber 31-ig lá to gat -
ha tó, a be lé põ jegy fel nõt tek nek 1200,-
Ft, gye rek jegy 600,- Ft, de két vagy
több gye rek már fe jen ként 300,- fo rin -
tért be me het. Az ok tó ber 23-i ün ne pen
a be lé pés in gye nes.

Jö võ hó nap ban is mét temp lom lá to ga -
tást szer ve zünk. A gyõ ri szé kes egy -
ház ba vár min den kit a so ro zat szer -
kesz tõ je.

Farkasvölgyi György

Bi zony több mint négy
má zsa, egész pon to san
401, 54kg hal ke rült ki fo -
gás ra az au gusz tus 22.-
én meg ren de zett 24
órás hor gász ver se nyen!
A hely szín a szákszendi
hor gász tó volt. Reg gel 6
óra kö rül el kezd tek gyü -
le kez ni a vál lal ko zó ked -
vû pecások, és 7 óra kor
40 fel nõtt, 5 if jú sá gi, és
11 gye rek részt ve võ vel
meg kez dõ dött a ver -
seny. Míg a gye re kek in -
kább a tör pe har csá kat, a
fel nõt tek a na gyobb ha la kat cé loz ták
meg. Akadt is mind egyik bõl bõ ven. A
nap fo lya mán az egye sü let egy fi nom
bog rács ban fõtt bab gu lyás sal ked -
ves ke dett a hor gá szok nak. A meg -
mé ret te tés más nap reg gel 7 óra kor
ért vé get. 
Az ered mé nyek:
Fel nõtt ka te gó ria:
1. hely Bereczki Im re 43,69kg
2. hely Szamper Mi hály 38,84kg
3. hely Pász tor Ben ce 38,55kg
If jú sá gi ka te gó ria:
1. hely Var ga Va len tin 12,94kg
2. hely Pa lo tai Ben ce 5,14kg
3. hely Bog nár Kár oly 4,9 kg

Gyer mek ka te gó ria:
1. hely Kaluha Ta más 4,65kg
2. hely Bog nár Ger gely 2,8 kg
3. hely Teberi Mar cell 2,6 kg
4. hely Timár Dá ni el 2,1 kg
Gyer mek ka te gó ri á ban tárgy nye re -
mény, if jú sá gi és fel nõtt ka te gó ri á -
ban, vá sár lá si utal vány volt a ki tar tás
ju tal ma. Ez úton is sze ret nénk meg -
kö szön ni Ba ra bás Jó zsef nek a fel -
aján lott tárgy nye re mé nye ket és kö -
szön jük min den ki nek, aki részt vett
az ese mény le bo nyo lí tá sá ban, elõ és
utó mun ká la ta i ban!
To váb bi ered mé nyes hor gá sza tot kí -
vá nunk min den ki nek!

Szákszendi Hor gász egye sü let

TÖBB MINT NÉGY MÁ ZSA HAL......

A Szákszendi Re for má tus Egy ház -
köz ség 2009. szep tem ber 26-án, ün -
ne pi há la adó is ten tisz te let ke re té ben
ad ta át hasz ná lat ra új gyü le ke ze ti ter -
mét, ame lyet az egy ház köz ség tag jai,
nem kis ado má nyo zás sal, kö zös, lel -
kes mun ká val épí tet tek fel.
Szákszend a Ta tai Egy ház me gyé nek
egyik kis gyü le ke ze te alig több mint
száz egy ház fenn tar tó val. A lel ké szi
szol gá la tot be szol gá ló lel ké szek lát ják
el több év ti ze de. A gyü le ke zet nek a
nyolc va nas évek tõl nincs hely ben la -
kó lel ké sze, ezért a gyü le ke zet sor sát
szí vü kön vi se lõ, temp lom ba já ró egy -
ház ta gok ban kü lö nö sen is ben ne van
az igye ke zet, él ni és ten ni aka rás, a
fel zár kó zás nak a kész sé ge a na -
gyobb gyü le ke ze tek hez.
Ép pen ezért igen nagy ese mény nek
szá mí tott a gyü le ke zet éle té ben a
nagy mun ka után a meg ér de melt ün -
nep lés, ami kor a te le temp lom mel lett
a gyü le ke ze ti ház is meg telt a meg hí -

Be szá mo ló
"Mert jó az Úr, örök ké va ló az õ ke gyel me, és
nem ze dék rõl nem ze dék re va ló az õ hû sé ge" / 

Zsolt. 100, 5./

(Folytatás a következõ oldalon)
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vot tak kal. A fa lu elöl já rói, a hely be li és
vi dé ki cé gek kép vi se lõi mel lett, ter mé -
sze te sen el jöt tek egy há zi kép vi se lõ ink
is, hogy ki fe jez zék együtt ér zé sü ket,
osz toz za nak örö münk ben. Igét hir de -
tett Fõ tisz te le tû Steinbach Jó zsef a
Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let
Püs pö ke, a há zat há la adó imád ság gal
fel szen tel te Nagy tisz te le tû Má té Lász ló
a Ta tai Re for má tus Egy ház me gye Es -
pe re se, ál dá su kat ad ták a gyü le ke zet -
ben szol gált lel ké szek. A Nagyigmándi
kó rus és a Szákszendi hit ta no sok sze -
rep lé se tet te szí ne seb bé is ten tisz te le -
tün ket. Az Egy ház ke rü let ré szé rõl Kön -
tös Lász ló Lel ké szi Fõ jegy zõ Úr, az
Egy ház me gye ré szé rõl, pe dig Má té
Lász ló Es pe res Úr kö szön töt te a gyü -
le ke ze tet, va la mint kö szön tést és ál -
dást mond tak a hely be li evan gé li kus
és ka to li kus lel kész szol ga tár sak. Az
is ten tisz te let után a sze re tet ven dég sé -
gen min den ki nek al kal ma volt a be -
szél ge tés re az él mé nyek meg osz tá sá -
ra.
Há lát adunk az Úr nak, hogy oly an  nyi ra
ve lünk volt az épít ke zés fo lya mán,
hogy nem csak hogy adós ság nél kül
épít het tünk, de ma radt tar ta lék is a
gyü le ke zet to vább mû kö dé sé re és re -
mél jük erõ is, a lel ki épí tés re.
Kö szö ne tün ket és há lán kat fe jez zük ki
mind azok nak, akik imád sá ga ik kal,
anya gi ak kal és mun ká juk kal se gí tet tek
ben nün ket, gon dol va mind azok ra a
gyü le ke ze tek re, akik épít kez nek, vagy
sze ret né nek épí te ni, hogy az Úr ha -
son ló kép pen áld ja meg mun kál ko dá -
su kat, mint ahogy ve lünk tet te és ad jon
erõt , ki tar tást mind nyá junk nak Anya -
szent egy há zunk lel ki épí té sé re, a nö -
ve ke dés re. 
Az Úr le gyen mind nyá junk kal!

Sugárné Damó Már ta
Re for má tus lel kész

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Szep tem ber 12-én, kel le mes õszi
dél utá non fi a ta lok gyü le ke ze tek a
Fa lu ház ud va rán. Õk azok, akik 20
év vel ez elõtt, itt az ál ta lá nos is ko lá -
ban vé gez tek. Klestenitzné Beke Il di -
kó szer vez te a ta lál ko zót. Szer ve zett,
te le fo nált, a he lyi e ket pe dig sze mé -
lye sen ke res te fel. A nagylétszámú

osz tály ból 20-an tud tak el jön ni. Meg -
hív ták még a fel sõs és al sós osz tály -
fõ nö köt is (Feketéné Er zsi né nit,
Szendreyné Te ri ke né nit), va la mint
Nyáriné Mag di né nit, aki az is ko la ak -
ko ri igaz ga tó ja volt. Saj nos egész -
ség ügyi okok mi att õ tá vol ma radt.

Dél után 5 óra kor mind nyá jan át -
men tünk az is ko lá ba. Né ze lõd tünk
az egyik épü let ben meg a má sik ban
is. So kan meg le põd tek a vál to zá so -
kon és el is me rés sel szól tak a szép,
új és igé nyes be ren de zé sek rõl. Ezek
után kez dõ dött a "rend kí vü li osz tály -

fõ nö ki óra". Min den ki be szélt ma gá -
ról, pá lyá já ról, mun ká já ról, ma gán -
éle té rõl, ill. csa lád já ról. Meg nyug ta tó
volt hal la ni, hogy a nagy be tûs
ÉLTET-ben mind egyi kük bol do gul. 

Majd vis  sza tér tünk a Fa lu ház ba,
ahol "svéd asz tal nál" fi nom éte le ket,
ita lo kat fo gyasz tot tunk. Köz ben a

meg hitt be szél ge tés foly ta tó dott.
Szó ba ke rül tek ré gi tör té ne tek, ki rán -
du lá sok él mé nyei. Fény ké pe ket is
né ze get tünk. Ké sõ éj sza ká ba nyúlt
az együtt lét. Öröm te li ér zés, hogy
ezek a fi a ta lok 20 év el tel té vel is kí -
ván csi ak vol tak egy más ra, fá rad tak
azért hogy ta lál koz has sa nak. 

Szív bõl kí vá nom, hogy a 25 éves
ta lál ko zón (már most is em le get ték)
mind nyá jan ott le hes sünk, sõt még
azok is, akik most nem tud tak el jön -
ni.

Szendery Lászlóné

"Húsz éve már, hogy 
ki lép tünk az is ko la ka pu ján"

Köszönet nyilvánítás:
2009. október 6.-án az Aradi vértanúk emlékére megemlékezésre került sor, melynek keretében a
kivégzés 160. évfordulójára kopjafa került felállításra a Gyõri utca és a Csillag utca
keresztezõdésében lévõ területen.
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, élükön Klestenitz Miklósnak és feleségének
akik virágosították, gondozták, ápolták a területet, valamint öntözték a virágokat és  a
kivégzettek emlékére tavasszal ültetett 13+1 gömbjuhar fát.

László Kálmán
polgármester
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A fej tet ves ség év rõl év re vis  sza té rõ
je len ség a gyer mek kö zös sé gek ben,
el sõ sor ban ál ta lá nos is ko lák ban, óvo -
dák ban. A leg in kább érin tett kor osz -
tály a 5-11 éve sek.
A be teg sé get egy 3-4 mm nagy sá gú
ro var, a fej te tû okoz za, mely szí nét a
haj szí né nek meg fe le lõ en vál toz tat ja.
Ová lis ala kú pe té it, a ser ké ket ce -
ment tel szo ro san a haj szá lak tö vé hez
ra gaszt ja. Ár tal muk el sõ sor ban visz -
ke tés ben és va ka ró zás ban je lent ke -
zik. Ha bõr meg sé rül, má sod la gos
bõr gyul la dás ala kul hat ki.
A fej te tû köz vet len érint ke zés út ján
ter jed, leg gyak rab ban úgy, hogy já ték
köz ben a gye re kek fe je egy más hoz
ér. Kö zös hasz ná la ti tár gyak kal (pl.:
sap ka, fé sû) is át vi he tõ egyik sze -
mély rõl a má sik ra.
A fej tet ves ség leg gyak rab ban a rend -
sze res vé dõ nõi szû rõ vizs gá lat ok al -
kal má val de rül ki, de a szü lõk nek sem
okoz hat ne héz sé get a "fel de rí té sük".
El sõ sor ban a fü lek mel let ti te rü le tet ill.
a tar kó tá jat kell tü ze te sen át vizs gál ni.
Gya nú ese tén a ha jat la zán szét kell
vá lasz ta ni. A tet vek ugyan gyor san el -
me ne kül nek a fény elõl, de a hely hez
kö tött ser ké ket kön  nyen meg le het ta -
lál ni. Sö tét haj szá lon sza bad szem -
mel is jól lát ha tók, vi lá gos ha jú ak nál
fo ko zot tabb fi gye lem szük sé ges,

eset leg ké zi na gyí tót le het hasz nál ni.
A kor pá tól úgy le het el kü lö ní te ni a ser -
két, hogy az utób bi két kö röm kö zött
ös  sze nyom va pat ta nó han got ad.
Meg elõ zé sé nek leg ha té ko nyabb
mód ja a szü lõi gon dos ko dás. Ha ar ra
le szünk fi gyel me sek, hogy gyer me -
künk el sõ sor ban a fü le kö rül gyak ran
va kar ja fej bõr ét, ér de mes el len õriz ni,
nem fej tet ves ség okoz za-e. Gon dot
kell for dí ta ni a rend sze res haj ápo lás ra
(haj mo sás, fé sü lés).
Mind ezek el le né re, a leg gon do sabb
ápo lás da cá ra is elõ for dul hat gyer -
mek kö zös ség ben a fej tet ves ség!
Nem szé gyen vagy meg bé lyeg zés, hi -
szen a gyer me kek ös  sze búj va ját sza -
nak, így egyik rõl má sik ra kön  nyen át -
jut hat a kór oko zó.
Gyógy szer tá rak ban sok fé le te tû ir tó -
szer be sze rez he tõ (Nittyfor, Pedex,
Nix, Rausch Te tû-stop), vény nél kül
kap ha tó ak. Min dig ol vas suk el a hasz -
ná la ti uta sí tá su kat! Ál ta lá nos ság ban
an  nyi le ír ha tó ró luk, hogy a ha jas fej -
bõrt és a ha jat gon do san át kell ned -
ve sí te ni a szer rel, majd be kell dör -
zsöl ni. Ez után meg kell vár ni a szük -
sé ges idõt, míg hat (ál ta lá ban 5-15
perc). Ar ra ügyel ni kell, hogy az ir tó -
szer szem be ne ke rül jön. Ezt a csu -
kott szem re he lye zett vat ta pa mac  csal
meg le het elõz ni. A sze rek a ha tá su -

kat a kö vet ke zõ haj mo sá sig min den -
kép pen, de akár né hány hé tig is meg -
õriz he tik. A haj szá lak ról a ser ké ket is
el kell tá vo lí ta ni. Sû rû fé sû vel, vagy a
kör münk, eset leg csi pesz kö zé fog va
le het le húz ni, de gyak ran a haj szá lat
is le kell vág ni. A kö zös hasz ná la ti tár -
gya kat (fé sû-for ró víz be már tás, sap -
ka-mo sás) is men te sí te ni kell a kór -
oko zók tól.
A fej tet ves ség gel kap cso la tos rend -
sze res szû rõ vizs gá la tot a vé dõ nõk
vég zik az óvo dák ban, is ko lák ban.
Amen  nyi ben fertõzõtt gyer me ket ta lál -
nak, ha la dék ta la nul ér te sí tik a szü lõ -
ket, és a gyer me ket ha za kül dik. Kö -
zös ség be csak ak kor me het, ha szak -
sze rû haj ke ze lés meg tör tént, ha ját te -
tû ir tó szer rel ke zel ték és a ben ne lé võ
te tût és ser két gon do san el tá vo lí tot -
ták. Ek kor a gyer mek vé dõ nõi iga zo -
lást kap, amit az is ko lá ban, óvo dá ban
át kell ad ni a pe da gó gus nak.
A fej tet ves ség el le ni vé de ke zés és ha -
té kony ke ze lés mind an  nyi unk kö zös
ér de ke, ezért ké rünk min den kit, hogy
tet ves ség ész le lé se kor ér te sít sen
ben nün ket és gon dos kod jon a ke ze -
lés rõl.
Kér dé se ik kel, ag go dal ma ik kal for dul -
ja nak hoz zánk bi za lom mal!

Borbélyné Gál Gab ri el la vé dõ nõ
dr. Ta kács Ilo na há zi or vos

EGÉSZ SÉG RÕL BE TEG SÉG RÕL
Tá jé koz ta tó a fej tet ves ség rõl

Tisz telt Szü lõk! 
Tá jé koz ta tom Önö ket, hogy a vé dõ nõi
ta nács adás ide je az aláb bi ak sze rint
vál to zik.

Vá ran dós és nõ vé del mi 
ta nács adás
Csü tör tök: 8:30-10:30

Cse cse mõ és kis gyer mek 
ta nács adás
Csü tör tök: 10:30-12:30

Or vo si ta nács adás
Csü tör tök 13:00-14:00
Ren del: Dr Tóth Csa ba há zi or vos 

Te le fon: 34/371-269 
Borbélyné Gál Gab ri el la 

vé dõ nõ

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

MIN DEN SZEN TE KI 
KO SZO RÚ VÁ SÁR!
2009. ok tó ber 22-én, ked den, 

és ok tó ber 26-án hét fõn 
a Fa lu ház par ko ló já ban.

To boz ko szo rúk nagy vá lasz ték ban, ur na, ki csi, nagy
mé te re tek ben. Ter mé sze tes anya gok kal és se lyem -
vi rág gal dí szít ve kap ha tók. 
Szo lid árak kal, sze re tet tel vá runk min den ked ves vá sár lót!

HHHHíííírrrr  mmmmoooonnnn  ddddóóóó
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Szákszend Köz ség Ön kor mány za ta a
88/2009. (IX.9.) önk. szá mú ha tá ro za -
tá val csat la ko zá si szán dé kát fe jez te ki
a "Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön -
kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat" 2010.
évi for du ló já hoz. 

A pá lyá zat ra azok a Szákszend köz -
igaz ga tá si te rü le tén ál lan dó la kó hely  -
lyel ren del ke zõ, hát rá nyos szo ci á lis
hely ze tû fel sõ ok ta tá si hall ga tók je lent -
kez het nek, akik a kép zés re vo nat ko zó
ke ret idõn be lül tel jes ide jû (nap pa li
ta go za tos) alap fo ko za tot és szak kép -
zett sé get ered mé nye zõ, mes ter kép -
zés ben, egy sé ges, osz tat lan kép zés -
ben, fel sõ fo kú szak kép zés ben foly tat -
ják ta nul má nya i kat.  

Fi gye lem! 
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. ren de let
a fel sõ ok ta tás ban részt ve võ hall -
ga tók jut ta tá sa i ról és az ál ta luk fi -
ze ten dõ egyes té rí té sek rõl 1.§.(2)
be kez dé se ér tel mé ben nem ré sze -
sül het nek Bursa tá mo ga tás ban a
ka to nai, il let ve rend vé del mi kép -
zés ben részt ve võ hall ga tói.
- A kö zép is ko lai akk re di tált is ko la -
rend sze rû fel sõ fo kú szak kép zés -
ben részt ve võ ta nu lók nem jo go -
sul tak a  Bursa Hungarica ösz tön -
díj ra.
- Dok to ri (PhD) kép zés ben részt ve -
võk nem fe lel nek meg a pá lyá za ti
ki írás fel tét ele i nek.
- Kül föl di in téz mén  nyel hall ga tói
jog vi szony ban ál lók nem jo go sul -
tak a Bursa Hungarica ösz tön díj ra.

Az ösz tön díj ra pá lyáz hat nak a 2009.
szep tem be ré ben ta nul má nya ik utol só
évét meg kez dõ hall ga tók is. Amen  nyi -
ben az ösz tön dí jas hall ga tói jog vi szo -
nya 2010 õszén már nem áll fenn, úgy
a 2010/2011. tan év el sõ fél évé re esõ
ösz tön díj már nem ke rül fo lyó sí tás ra.

Az ösz tön díj ra pá lyá za tot nyújt hat nak
be azok a hall ga tók is, akik nek a hall -
ga tói jog vi szo nya a fel sõ ok ta tá si in -

téz mény ben a pá lyá zás idõ pont já ban
szü ne tel. Az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak
fel té te le, hogy a hall ga tó a 2009/2010.
tan év má so dik fél évé re már be irat -
koz zon a fel sõ ok ta tá si in téz mény be.

Az ösz tön díj idõ tar ta ma 10 hó nap, az -
az két egy mást kö ve tõ ta nul má nyi fél -
év (2009/2010 tan év má so dik, il let ve
a 2010/2011. tan év el sõ fél éve).

Az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak
kez de te: 2010 már ci us.

Az ösz tön díj-fo lyó sí tás fel té te le,
hogy a tá mo ga tott pá lyá zó hall ga -
tói jog vi szo nya a 2009/2010. tan év
má so dik fél év ében meg fe lel jen a
pá lyá za ti ki írás nak. 
Amen  nyi ben a tá mo ga tott pá lyá zó
hall ga tói jog vi szo nya nem fe lel
meg a pá lyá za ti ki írás nak, a tá mo -
ga tott az ösz tön díj ra va ló jo go sult -
sá gát el ve szí ti.

Az ösz tön dí jat min den pá lyá za ti
for du ló ban új ra kell pá lyáz ni.

Az ösz tön díj csak azok ban a hó na -
pok ban ke rül fo lyó sí tás ra, ame lyek -
ben a pá lyá zó be irat ko zott  hall ga tó ja
a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek. 

Azok ban a hó na pok ban, ame lyek ben
a hall ga tó hall ga tói jog vi szo nya szü -
ne tel, az ösz tön díj fo lyó sí tá sa - a fo -
lyó sí tás vég ha tár ide jé nek mó do sí tá sa
nél kül - tel jes egé szé ben szü ne tel.

Az el nyert ösz tön dí jat köz vet len adó-
és TB já ru lék fi ze té si kö te le zett ség
nem ter he li, azon ban az adó ala pot
nö ve lõ jö ve de lem nek szá mít. (Az
adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá gok ról
lásd a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó -
ló 1995. évi CXVII. tör vény 3. § 72. s)
pont ját.)

A pá lyá zó pá lyá za ta be nyúj tá sá val
hoz zá já rul ah hoz, hogy a fel sõ ok ta tá -
si in téz mény hall ga tói jog vi szo nyá ról

az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
Tá mo ga tás ke ze lõ Igaz ga tó sá gá nak,
il let ve Szákszend Köz ség Ön kor -
mány za tá nak tá jé koz ta tást nyújt son.
A pá lyá zó pá lyá zat be nyúj tá sá val
hoz zá já rul ah hoz, hogy a pá lyá za ti ûr -
la pon rög zí tett sze mé lyes ada ta it a
pá lyá za tot ki író Szákszend Köz ség
Ön kor mány za ta nyil ván tar tás ba ve -
gye és azo kat a Fej ér Me gyei Ön kor -
mány zat, és az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um Tá mo ga tás ke ze lõ Igaz -
ga tó sá ga ré szé re - ki zá ró lag az ösz -
tön díj pá lyá zat le bo nyo lí tá sa és a tá -
mo ga tás jo go sult ság el len õr zé se cél -
já ból - át ad ja, il le tõ leg az ösz tön díj
idõ tar ta ma alatt ke zel je. 

A pá lyá zó pá lyá za ta be nyúj tá sá val
hoz zá já rul ah hoz, hogy az Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Tá mo ga tás ke -
ze lõ Igaz ga tó sá ga sze mé lyes ada ta it
az ösz tön díj pá lyá zat le bo nyo lí tá sa és
a tá mo ga tás jo go sult ság el len õr zé se
cél já ból az ösz tön díj idõ tar ta ma alatt
ke zel je.

A pá lyá zó pá lyá za ta be nyúj tá sá val
hoz zá já rul a pá lyá zás kor ren del ke -
zés re bo csá tott sze mé lyes ada ta i nak
az azo no sí tás cél ja ér de ké ben szük -
sé ges mér ték ben tör té nõ ke ze lé sé -
hez és az ösz tön díj pá lyá zat le bo nyo -
lí tá sa, va la mint a tá mo ga tá si jo go sult -
ság el len õr zé se cél já ból tör té nõ to -
váb bí tá sá hoz.

A pá lyá za to kat a Pol gár mes te ri Hi va -
tal ban (Szákszend, Szá ki u. 91.) írás -
ban, az ar ra rend sze re sí tett pá lyá za ti
ûr la pon - sze mé lye sen, vagy pos tai
úton - kell be nyúj ta ni, a pá lyá zó ál tal
alá ír va, egy pél dány ban. A pá lyá za ti
ûr la po kat a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
le het át ven ni. A pá lyá za ti adat la pok a
köz ség hon lap ján
www.szakszend.hu le tölt he tõk. 

A pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide je: 

2009. ok tó ber 30.

PÁ LYÁ ZA TI KI ÍRÁS
"A" tí pu sú

Szákszend Köz ség  Ön kor mány za ta az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um mal együtt mû köd ve

a 2010. év re ezen nel ki ír ja a Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti

Ösz tön díj pá lyá za tot fel sõ ok ta tá si hall ga tók szá má ra 
a 2009/2010. tan év II. és a 2010/2011. tan év I. fél évé re vo nat ko zó an
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A pá lyá zat ra azok az ön kor mány zat
te rü le tén ál lan dó la kó hel  lyel ren -
del ke zõ, hát rá nyos szo ci á lis hely -
ze tû fi a ta lok je lent kez het nek, akik:
a.) a 2009/2010. tan év ben utol só
éves, érett sé gi elõtt ál ló kö zép is ko lás -
ok, vagy
b.) fel sõ fo kú dip lo má val nem ren del -
ke zõ, fel sõ ok ta tá si in téz mény be
még fel vé telt nem nyert érett sé gi -
zet tek,
és a 2010/2011. tan év tõl kez dõ dõ en
fel sõ ok ta tá si in téz mény ke re té ben
tel jes idejû(nappali ta go za tos)
alap fo ko za tot és szak kép zett sé get
ered mé nye zõ alap kép zés ben, egy -
sé ges, osz tat lan vagy fel sõ fo kú
szak kép zés ben kí ván nak részt ven -
ni.
A pá lyá zók kö zül csak azok ré sze -
sül het nek ösz tön díj ban, akik 2010-
ben elõ ször nyer nek fel vé telt fel sõ -
ok ta tá si in téz mény be és ta nul má -
nya i kat a 2010/2011. tan év ben tény -
le ge sen meg kez dik.

Fi gye lem! 

- Az 51/2007. (III.26.) Korm. ren de let
a fel sõ ok ta tás ban részt ve võ hall -
ga tók jut ta tá sa i ról és az ál ta luk fi -
ze ten dõ egyes té rí té sek rõl 1.§.(2)
be kez dé se ér tel mé ben nem ré sze -
sül het nek Bursa tá mo ga tás ban a
ka to nai, il let ve rend vé del mi kép -
zés ben részt ve võ hall ga tói.
- A kö zép is ko lai akk re di tált is ko la -
rend sze rû fel sõ fo kú szak kép zés -
ben részt ve võ ta nu lók nem jo go -
sul tak a  Bursa Hungarica ösz tön -
díj ra.

Az ösz tön díj idõ tar ta ma 3x 10 hó nap,
az az hat egy mást kö ve tõ ta nul má nyi
fél év.

Az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak kez de -
te a 2010/2011. tan év el sõ fél éve,
ke reszt fél éves kép zés ese tén a
2010/2011. tan év má so dik fél éve. 

Az ösz tön díj-fo lyó sí tás fel té te le,
hogy a tá mo ga tott pá lyá zó hall ga -
tói jog vi szo nya a 2010/2011. tan év
el sõ fél év ében, il let ve ke reszt fél éve
kép zés ese tén 2010/2011. tan év
má so dik fél év ében  meg fe lel jen a
pá lyá za ti ki írás nak. 
Amen  nyi ben a tá mo ga tott pá lyá zó
hall ga tói jog vi szo nya nem fe lel
meg a pá lyá za ti ki írás nak, a tá mo -
ga tott az ösz tön díj ra va ló jo go sult -
sá gát el ve szí ti.

Az ösz tön díj csak azok ban a hó na -
pok ban ke rül fo lyó sí tás ra, ame lyek -
ben a pá lyá zó be irat ko zott  hall ga tó ja
a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek. 

Azok ban a hó na pok ban, ame lyek -
ben a hall ga tó hall ga tói jog vi szo nya
szü ne tel, az ösz tön díj fo lyó sí tá sa - a
fo lyó sí tás vég ha tár ide jé nek mó do sí -
tá sa nél kül - tel jes egé szé ben szü -
ne tel.

Az el nyert ösz tön dí jat köz vet len adó-
és TB já ru lék fi ze té si kö te le zett ség
nem ter he li, azon ban az adó ala pot
nö ve lõ jö ve de lem nek szá mít. (Az
adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá gok ról
lásd a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó -
ló 1995. évi CXVII. tör vény 3. § 72. s)
pont ját.)

A pá lyá zó pá lyá za ta be nyúj tá sá val
hoz zá já rul ah hoz, hogy a fel sõ ok ta tá -
si in téz mény hall ga tói jog vi szo nyá ról
az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
Tá mo ga tás ke ze lõ Igaz ga tó sá gá nak,
il let ve Szákszend Köz ség Ön kor -
mány za tá nak tá jé koz ta tást nyújt son.
A pá lyá zó pá lyá zat be nyúj tá sá val
hoz zá já rul ah hoz, hogy a pá lyá za ti ûr -
la pon rög zí tett sze mé lyes ada ta it a
pá lyá za tot ki író Szákszend Köz ség
Ön kor mány za ta nyil ván tar tás ba ve -
gye és azo kat a Fej ér Me gyei Ön kor -
mány zat, és az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um Tá mo ga tás ke ze lõ Igaz -
ga tó sá ga ré szé re - ki zá ró lag az ösz -

tön díj pá lyá zat le bo nyo lí tá sa és a tá -

mo ga tás jo go sult ság el len õr zé se cél -

já ból - át ad ja, il le tõ leg az ösz tön díj

idõ tar ta ma alatt ke zel je. 

A pá lyá zó pá lyá za ta be nyúj tá sá val

hoz zá já rul ah hoz, hogy az Ok ta tá si és

Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Tá mo ga tás ke -

ze lõ Igaz ga tó sá ga sze mé lyes ada ta it

az ösz tön díj pá lyá zat le bo nyo lí tá sa és

a tá mo ga tás jo go sult ság el len õr zé se

cél já ból az ösz tön díj idõ tar ta ma alatt

ke zel je.

A pá lyá zó pá lyá za ta be nyúj tá sá val

hoz zá já rul a pá lyá zás kor ren del ke -

zés re bo csá tott sze mé lyes ada ta i nak

az azo no sí tás cél ja ér de ké ben szük -

sé ges mér ték ben tör té nõ ke ze lé sé -

hez és az ösz tön díj pá lyá zat le bo nyo -

lí tá sa, va la mint a tá mo ga tá si jo go sult -

ság el len õr zé se cél já ból tör té nõ to -

váb bí tá sá hoz.

A pá lyá za to kat a Pol gár mes te ri Hi -

va tal ban (Szákszend, Szá ki u. 91.)

írás ban, az ar ra rend sze re sí tett pá -

lyá za ti ûr la pon - sze mé lye sen, vagy

pos tai úton - kell be nyúj ta ni, a pá -

lyá zó ál tal alá ír va, egy pél dány ban.

A pá lyá za ti ûr la po kat a Pol gár mes -

te ri Hi va tal ban le het át ven ni. A pá -

lyá za ti adat la pok a köz ség hon lap -

ján www.szakszend.hu le tölt he tõk. 

A pá lyá zat be nyúj tá si

ha tár ide je: 

2009. ok tó ber 30.

PÁ LYÁ ZA TI KI ÍRÁS
"B" tí pu sú

Szákszend Köz ség  Ön kor mány za ta az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um mal együtt mû köd ve

a 2010. év re ezen nel ki ír ja a Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti
Ösz tön díj pá lyá za tot fel sõ ok ta tá si hall ga tók szá má ra 

a 2009/2010. tan év II. és a 2010/2011. tan év I. fél évé re vo nat ko zó an

HHHHíííírrrr  mmmmoooonnnn  ddddóóóó
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1. A fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal
ki töl tött hall ga tói jog vi szony-iga zo -
lás, ame lyen a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény iga zol ja, hogy a pá lyá zó a pá -
lyá za ti ki írás nak meg fe le lõ kép zés -
ben vesz részt.
Amen  nyi ben a pá lyá zó egy idõ ben
több fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel is
hall ga tói jog vi szony ban áll, a pá lyá za -
tá ban csak azt a fel sõ ok ta tá si in téz -
ményt kell meg ne vez nie, amel  lyel el -
sõ ként lé te sí tett hall ga tói jog vi szonyt.
A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szer zõ -
dé se alap ján fo lyó, kö zö sen meg hir -
de tett - egyik sza kon nem hit éle ti, a
má sik sza kon hit ok ta tó, il let ve hit ta -
nár- két sza kos kép zés ese té ben a
hall ga tó az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz -
ményt kö te les meg ne vez ni.
2. Iga zo lás a pá lyá zó és a ve le egy
ház tar tás ban élõk ké re lem be nyúj -
tá sát meg elõ zõ egy fõ re ju tó ha vi 
net tó jö ve de lem rõl.

3. A szo ci á lis rá szo rult sá ga iga zo -
lá sá ra szol gá ló do ku men tu mok:
- jö ve de lem iga zo lás
- vál lal ko zás ból szár ma zó jö ve de -
lem ese tén az elõ zõ év rõl szó ló
APEH iga zo lás
- 16. élet év ét be töl tött gyer mek ese -
tén ta nu lói jog vi szony iga zo lás
- vá lás és egyéb ese tek ben bí ró sá -
gi, gyám ha tó ság ha tá ro za to kat
(gyer mek el he lye zés és gyám ren de -
lés tár gyá ban ho zot ta kat)
- iga zo lás a tar tás díj ös  sze gé rõl.

A pá lyá zó nak szo ci á lis rá szo rult sá -
ga iga zo lá sá ra to váb bi kö te le zõ en
csa to lan dó mel lék le te ket kell be -
nyúj ta nia, amely mel lék le tek lis tá -
ját a pá lyá za ti ûr lap tar tal maz za. A
pá lyá za ti ûr lap csak a fent meg ha -
tá ro zott kö te le zõ mel lék le tek kel
együt te sen ér vé nyes, va la mely
mel lék let hi á nyá ban, vagy az ûr lap
hi á nyos ki töl té se ese tén a pá lyá zat
for mai hi bás nak mi nõ sül.

Egy ház tar tás ban élõk: a pá lyá zó ál -
lan dó lak cí me sze rin ti la kás ban élet vi -
tel sze rû en együttlakó,ott be je len tett
vagy tar tóz ko dá si hel  lyel ren del ke zõ
sze mé lyek.

Jö ve de lem:
A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis
el lá tá sok ról szó ló 1993. évi III. tör vény

4.§.(1) be kez dés a.) pont ja alap ján az
el is mert költ sé gek kel és a be fi ze té -
sek kel csök ken tett
- sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló
1995. évi CXVII. tör vény sze rint meg -
ha tá ro zott, bel föld rõl vagy kül föld rõl
szár ma zó- meg szer zett- va gyo ni ér -
ték (be vé tel), ide ért ve a jö ve de lem -
ként fi gye lem be nem vett be vé telt és
az adó men tes jö ve del met is,
- az a be vé tel, amely után az egy sze -
rû sí tett vál lal ko zói adó ról, il let ve az
egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz -
zá já ru lás ról szó ló tör vény sze rint
adót, il let ve hoz zá já ru lást kell fi zet ni.
El is mert költ ség nek mi nõ sül a sze mé -
lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény ben
el is mert költ ség, va la mint a fi ze tett
tar tás díj. Ha a ma gán sze mély az egy -
sze rû sí tett vál lal ko zói adó vagy egy -
sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já -
ru lás alap já ul szol gá ló be vé telt sze -
rez, a be vé tel csök kent he tõ a sze mé -
lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény sze -
rint el is mert költ ség nek mi nõ sü lõ iga -
zolt ki adá sok kal, en nek hi á nyá ban a
be vé tel 40 %-ával. Ha a me zõ gaz da -
sá gi õs ter me lõ adó évi õs ter me lés bõl
szár ma zó be vé te le nem több a kis ter -
me lés ér ték ha tá rá nál (il let ve ha ré -
szé re tá mo ga tást fo lyó sí tot tak, an nak
a fo lyó sí tott tá mo ga tás sal nö velt ösz  -
sze gé nél) ak kor a be vé tel csök kent -
he tõ az iga zolt költ sé gek kel, to váb bá
a be vé tel 40%-ának meg fe le lõ ösz  -
szeg gel, vagy a be vé tel 85 %-ának, il -
le tõ leg ál lat te nyész tés ese tén 94%-
ának meg fe le lõ ös  szeg gel.
Be fi ze té si kö te le zett ség nek mi nõ sül a
sze mé lyi jö ve de lem adó, az egy sze rû -
sí tett vál lal ko zá si adó, a ma gán sze -
mélyt ter he lõ egy sze rû sí tett köz te her -
vi se lé si hoz zá já ru lás, egész ség biz to -
sí tá si hoz zá já ru lás és já ru lék, egész -
ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék, nyug díj -
já ru lék, nyug díj biz to sí tá si já ru lék, ma -
gán-nyug díj biz to sí tá si tag díj és mun -
ka vál la lói já ru lék.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek:
1. a te me té si se gély, az al kal man ként
adott át me ne ti se gély, a la kás fenn tar -
tá si tá mo ga tás, az 

adós ság csök ken té si tá mo ga tás,
2. a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo -
ga tás, a Gyvt.20/A.§.-a sze rin ti pénz -
be li tá mo ga tás, a Gyvt. 

20/B.§-ának (4)-(5) be kez dé se sze -

rin ti pót lék, a ne ve lõ szü lõk szá má ra fi -
ze tett ne ve lé si díj és 

kü lön el lát mány
3. az anya sá gi tá mo ga tás
4. a 13. ha vi nyug díj és a szép ko rú ak
ju bi le u mi jut ta tá sa
5. a sze mé lyes gon dos ko dá sért fi ze -
ten dõ sze mé lyi té rí té si díj meg ál la pí -
tá sa ki vé te lé vel a sú lyos

moz gás kor lá to zott sze mé lyek pénz -
be li köz le ke dé si ked vez mé nyei, a va -
kok sze mé lyi já ra dé ka és a
fo gya té kos sá gi tá mo ga tás
6. a fo ga dó szer ve zet ál tal az ön kén -
tes nek kü lön tör vény alap ján biz to sí -
tott jut ta tás
7. an nak az al kal mi mun ka vál la lói
könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás nak a
ha vi el len ér té ke, amely a tel jes

mun ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka -
vál la ló kü lön jog sza bály sze rin ti kö te -
le zõ leg ki sebb mun ka bér ének

(mi ni mál bér) 50%-át nem ha lad ja
meg.
8. a há zi se gít ség nyúj tás ke re té ben
tár sa dal mi gon do zá sért ka pott tisz te -
let díj
9. ener gia fel hasz ná lás hoz nyúj tott tá -
mo ga tás

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak szem pont -
jai:
El sõ sor ban azok a hát rá nyos hely ze -
tû, szo ci á li san rá szo ru ló és fel sõ ok ta -
tá si ta nul má nyo kat meg kez dõ /foly-
tató hall ga tók kap nak tá mo ga tást,
akik csa lád já ban az egy fõ re ju tó ha vi
jö ve de lem nem ha lad ja meg az öreg -
sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb
össze gé nek 250%-át, az az 71.250.-
Ft-ot. To váb bá, ha a szü lõ öreg sé gi,
vagy rok kant nyug dí jas, mun ka nél kü -
li, vagy egye dül ál ló és az egy fõ re ju -
tó ha vi jö ve de lem nem ha lad ja meg
az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki -
sebb ös  sze gé nek 270%-át, az az
76.950.-Ft-ot.
To váb bi szem pont ok:
A pá lyá zó:
- ár va vagy fél ár va
- szü lei kü lön vál tak
- ál la mi ne velt, gyá molt,
- fo gya té kos ság gal élõ
- a csa lád já ban tar tó san be teg, vagy
rok kant van
- csa lád já ban mun ka nél kü li van,
- csa lád já ban lé võ el tar tot tak szá ma

A pá lyá za tok kö te le zõ mel lék le tei:

(Folytatás a következõ oldalon)
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há rom vagy an nál több
- ál lan dó la kó he lyén kí vü li in téz mény -
ben ta nul
- kol lé gi u mi el lá tás ban ré sze sül
- in gá zik a la kó he lye és fel sõ ok ta tá si
in téz mé nye kö zött. 

A te le pü lé si ön kor mány zat 2009. no -
vem ber 23-ig ma ga bí rál ja el a be ér -
ke zett pá lyá za to kat; to váb bá
- a ha tár idõn túl be nyúj tott, vagy for -
ma i lag nem meg fe le lõ pá lyá za to kat a
bí rá lat ból ki zár ja.
Az ösz tön díj el bí rá lá sa ki zá ró lag szo -
ci á lis rá szo rult ság alap ján, a pá lyá zó
ta nul má nyi ered mé nyé tõl füg get le nül
tör té nik.

A pá lyá zó az el bí rá ló szerv
dön té se el len 

fel leb be zés sel nem él het.

Szákszend Köz ség Ön kor mány za ta
dön té sé rõl és an nak in do ká ról
2009. de cem ber 4-ig írás ban ér te sí -
ti a pá lyá zó kat.

Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té -
ri um Tá mo ga tás ke ze lõ Igaz ga tó sá -
ga 2010. már ci us 16-ig írás ban ér te -
sí ti a te le pü lé si ön kor mány zat ál tal

tá mo ga tás ban ré sze sí tett pá lyá zó -
kat a Bursa Hungarica ösz tön díj
tel jes ös  sze gé rõl és az ösz tön díj-
fo lyó sí tás mód já ról.

Az ösz tön díj ban ré sze sü lõ hall ga tó
kö te les az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak
idõ sza ka alatt min den, az ösz tön díj
fo lyó sí tá sát érin tõ vál to zás ról ha la -
dék ta la nul (de leg ké sõbb 15 na pon
be lül) írás ban ér te sí te ni a fo lyó sí tó
fel sõ ok ta tá si in téz ményt, és az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõt (1244 Bu -
da pest, Pf. 920). Az ér te sí té si kö te le -
zett sé get a hall ga tó 5 mun ka na pon
be lül kö te les tel je sí te ni az aláb bi ada -
tok vál to zá sa kor:
- ta nul má nyok ha lasz tá sa; 
- ta nul má nyok he lyé nek meg vál to zá -
sa (az új fel sõ ok ta tá si in téz mény, kar,
szak, mun ka rend, fi nan szí ro zá si for -
ma meg adá sá val);
- ta nul má nyi stá tusz (mun ka rend,
kép zé si for ma) vál to zá sa;
- sze mé lyes ada ta i nak (név, ál lan dó
lak cím) vál to zá sa.

Az ösz tön dí jas 30 na pon be lül kö te les
a jo go su lat la nul fel vett ösz tön dí jat a
fo lyó sí tó fel sõ ok ta tá si in téz mény ré -
szé re vissza fi zet ni.
A fel sõ ok ta tá si hall ga tók szá má ra
meg ítélt tá mo ga tást Szákszend Köz -

ség Ön kor mány za ta vis  sza von hat ja,
ha az ösz tön dí jas el köl tö zik az ön kor -
mány zat il le té kes sé gi te rü le té rõl. Az
ön kor mány zat eb ben az eset ben ha -
tá ro zat ban ren del kez het a tá mo ga tás
vis  sza vo ná sá ról. A ha tá ro zat csak a
meg ho za ta lát kö ve tõ ta nul má nyi fél -
év tõl ha tó ha tál  lyal hoz ha tó meg.

Amen  nyi ben meg ál la pí tást nyer, hogy
a pá lyá zó a pá lyá zat ban nem a va ló -
ság nak meg fe le lõ ada to kat szol gál tat -
ta vagy a pá lyá za ti fel té te lek nek
egyéb ként nem fe lel meg, tá mo ga tás -
ban nem ré sze sül het még ab ban az
eset ben sem, ha az ösz tön díj el nye ré -
sé rõl szó ló tá jé koz ta tást már kéz hez
vet te.

A Bursa Hungarica Fel sõ ok -
ta tá si Ön kor mány za ti Ösz -
tön díj rend szer jog sza bá lyi
hát te ré ül a fel sõ ok ta tás ban
részt ve võ hall ga tók jut ta tá -
sa i ról és az ál ta luk fi ze ten dõ
egyes té rí té sek rõl szó ló
51/2007. (III.26.) Korm. ren de -
let szol gál.

De ák né dr. Schiffner Már ta
jegy zõ

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Le ját szott mér kõ zé sek: 
1. For du ló 
2009. 08.16. 15. 00 és 17. 00 óra 

Szend SE  -  Dad KSE 0 : 1
IFI: 3 : 2

Gól: Müller Csa ba, Ra vasz György,
Sa mu Zsolt

2. For du ló 
2009. 08.23. 15. 00 és 17. 00 óra

Csá szár SE  -  Szend SE  0 : 1
Gól: Fü löp Márk

IFI: 3 : 1
Gól: Kiss Zol tán (2), Müller Ti bor

3. For du ló 
2009.08. 30. 15. 00 és 17. 00 óra 

Szend SE  -  Bokod SE  4 : 2

Gól: Cseh Zsolt, Kaluha Ist ván, Kiss
Lász ló, Mayer Pé ter

4. For du ló 
2009. 09. 06. 14.30 és 16.30 óra

Mocsa KSE  -  Szend SE  2 : 0
IFI: 1 : 1

Gól: Meny hárt Lász ló

5. For du ló 
2009. 09. 13. 14. 30 és 16. 30 óra 

Szend SE  -  Bár so nyos SK 9 : 0
Gól: Cseh Zsolt, Kaluha Ist ván (5),
Kiss Lász ló (3)

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

6. For du ló 

2009. 09. 20. 14. 00 és 16.00 óra

B. szom bat hely KSE  -  Szend SE 2 : 3

Gól: Ba gó Lász ló, Cseh Nán dor,

Kaluha Ist ván

IFI: 3 : 3

Gól: Müller Ti bor, Mezõfi At ti la

7. For du ló 

2009. 09. 27. 14. 00 és 16. 00 óra

Szend SE - Környe SE II. 6 : 3

Gól: Cseh Zsolt, Kaluha Ist ván, Kiss

Lász ló (4)

8. For du ló 

2009. 10. 04. 13. 30 és 15. 30 óra

Szend SE  -  Tárkány KSE 3 : 1

9. For du ló 

2009. 10. 11. 13.00 és 15.00 óra 

Ete SE II. -Kisbér SE ifi  -  Szend SE

LAB DA RÚ GÁS
KOMÁROM-ESZTERGOM ME GYEI II. o.
FEL NÕTT ÉS IF JÚ SÁ GI BAJ NOK SÁG
DÉ LI CSO PORT ÕSZI SOR SO LÁ SA

2009-2010 ÉVI
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1. For du ló 2009. 08. 23. 17 óra
Ke rék te le ki  -  Szák 1 : 2 

Gól: Kiss Jó zsef

2. For du ló 2009.08.30. 17 óra
Szák  -  Kisigmánd 1 : 0

Gól: Ko csis Ri chárd

3. For du ló 2009. 09. 06.
Szák  -  Vérteskethely  10 : 1

Gól: Bazsó Vik tor (2), Csu por Lász ló
(2), Kiss Jó zsef (4), Ko csis Ri chárd,
Nyá ri Gá bor 

4. For du ló 2009. 09. 13. 16. 30 óra
Súr I.  -  Szák  6 : 3

Gól: Bazsó Vik tor, Kis Jó zsef, Ha jós
Al bert

5. For du ló 2009. 09.20. 16 óra
Súr II.  -  Szák  2 : 9

Gól: Ha jós Al bert, Kiss Jó zsef (6),
Ko csis Ri chárd, Pa lo tai Ben ce

6. For du ló 2009. 09. 27. 16 óra
Szák  -  Réde I.  3 : 0

Gól: Kiss Jó zsef (3)

7. For du ló 2009. 10. 04. 15 óra
Szák  -  Réde II.

8. For du ló 2009. 10. 11. 15 óra
Kis bér  -  Szák

9. For du ló 2009. 10. 18. 14. 30
Szák  -  Bakonysárkány

10. For du ló 2009. 10. 25. 14. 30
óra

Szák  -  Ke rék te le ki

11. For du ló 2009. 11. 01. 14. 30 óra
Kisigmánd  -  Szák

12. For du ló 2009. 11. 08. 14. 30 óra
Vérteskethely  - Szák

KOMÁROM-ESZTERGOM ME GYEI LSZ  
U14 BAJ NOK SÁG

2009 - 2010 ÉVI DÉ LI CSOP. ÕSZI SOR SO LÁ SA

1. Ford 2009.09.05.  U14 11.00
Ácsi KNIZSI U16 szab.
U-14 Szend  9.00 óra 

2. Ford 2009.09.12.  U14 11.00
U-14 Szend  9.00 óra 

Orosz lá nyi SZE 

3. Ford 2009.09.19.    U14 11.00
U-14 Szend  9.00 óra 

N.igmánd 9,00 óra

4. Ford 2009.09.26.    U14 11.00
Na szály SE - U-14 Szend  9.00 óra 

5. Ford 2009.10.03.    U14 11.00
U-14 Szend  9.00 óra  
Ta tai HAC U16 szab. 

6. Ford 2009.10.10.   U14 11.00
Kecs kéd Tú ra T U16szab

U-14 Szend  9.00 óra

7. Ford 2009.10.17.    U14 11.00
U14 Szend 9.00 óra 

Bá bol na SE U16 sza bad 

8. Ford 2009.10.24.    U14 11.00
Ete SE U16 szab. 

U-14 Szend  9.00 óra 

9. Ford 2009.10.31.    U14 11.00
U14 Szend 9.00 óra
Bana KSE U16 szab

10. Ford 2009.11.07.    U14 11.00
Környe SE U16 szab.
U-14 Szend  9.00 óra 

11. Ford 2009.11.14.    U14 11.00
U-14 Szend  9.00 óra

Vér te si Erõ mû U16 szab

KIS BÉ RI TÖBB CÉ LÚ KIS TÉR SÉ GI TÁR SU LÁS
BA KONY AL JA LAB DA RÚ GÓ BAJ NOK SÁG

2009/2010 évi Õszi sze zon
Fel nõtt baj nok ság sor so lá sa

EL SÕ SZÁKSZENDI 
CSERE-BERE 

EL ADOM-MEG VE SZEM BÖR ZE

HASZ NÁLT FEL NÕTT, GYER MEK, BA BA RU HÁK,
CI PÕK, KI EGÉ SZÍ TÕK, JÁ TÉ KOK STB.

FA LU HÁZ
2009. OK TÓ BER 17. SZOM BAT 14:00-18:00

HA VAN OTT HON HOZ ZÁ TOK EL, AD JÁ TOK TO VÁBB VAGY AD JÁ TOK EL!

ÉR DEK LÕD NI A SZER VE ZÕK NÉL: 

TEL: 30/5532-314, 30/4748-755 Mû sza ki Cikk Zá log
Azon na li kész pénz!

Mo bil te le fon, 
di gi tá lis fény ké pe zõ gép,

lap top, lánc fû rész, fû ka sza, stb.

Hasz nált cikk adás-vé tel.

Müller Sza bolcs 
06-70/582-4545
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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.

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::

Kovács Mónika és Válint Géza
fia Géza

Dr. Takács Ilona és Dr. Tóth Csaba 
leánya  Julianna

HHáá zzaass ssáá ggoott kköö ttöötttt:: 
Szabó Zsanett és Balassa Csaba
Árki Alexandra és Budai Norbert

EEll hhaa lláá lloo zzootttt::
Orbán Lászlóné sz. Szabó Emma

Mayer Ferenc Móra F. u. 23.
Bencsik István

Baranya Ferenc
Timár Tibor Száki u. 52.
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