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Áldott húsvéti ünnepeket kíván 
Szákszend Község Önkormányzata

Húsvét 
A húsvét a kereszténység legna-
gyobb ünnepe, a Krisztus-közpon-
tú kalendárium központi főünnepe. 
A Biblia szerint Jézus – pénteki 
keresztre feszítése után – a harma-
dik napon, vasárnap feltámadt.
Kereszthalálával nem szabadította 
meg a világot a szenvedéstől, de 
megváltotta minden ember bűnét, 
feltámadásával pedig győzelmet ara-
tott a halál felett. A valláson kívül is 
a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének 

ünnepe is, amelyet március vagy 
április hónapban (a Hold állásának 
megfelelően) tartanak.
A húsvétnak megfeleltethető, időben 
korábbi zsidó vallási ünnep (héber ny-
elven pészah) az egyiptomi fogságból 
való szabadulás ünnepe volt. A húsvét 
a pészahhal ritkán esik egybe, mivel a 
Hold járása szerinti naptár és a két vál-
tozó ünnep számításától függ.
 A húsvét egybeesik a tavaszi nap-éj 
egyenlőség idején tartott termékeny-
ségi ünnepekkel is, amelynek elemei 
a feltámadás, az újjászületés.
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Önkormányzati hírek

(Folytatás a következő oldalon)

A képviselő-testület 2017. 
február 15.-én  munkaterv 
szerinti  ülést tartott, amelyen 
az alábbi napirendi pontok 
szerepeltek:

1. napirend
Beszámoló a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, 
az átruházott hatáskör-
ben hozott polgármesteri 
döntésekről, tájékoztató a két 
ülés közötti időben történt 
fontosabbeseményekről és a pol-
gármesteri intézkedésekről.
Előterjesztő:
 László Kálmán polgármester
A lejárt határidejű határozatok 
végrehajtása megtörtént. A pol-
gármester szóbeli kiegészítésként 
elmondta, hogy az időszak legfon-
tosabb feladata a 2017. évi költsé-
gvetés összeállítása volt. A védőnői 
pályáztatás lezajlott, Bodóné Wes-
sel Tünde 2017. április 1. napjával 
tölti be tisztségét a településen, 
főállású közalkalmazottként. 
A képviselő-testület elfogadta a 
beszámolót.

2. napirend
Javaslat Szákszend Község Ön-
kormányzatának 1/2016.(II.11.) 
önkormányzati rendelet módosí-
tására.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester
A költségvetési rendelet módo-
sítása szükséges a központi nor-
matívák, valamint a többletbevé-
telek, illetve a feladatellátás során 
felmerülő költségek átcsoportosí-
tása miatt. A képviselő-testület az 
önkormányzat 2016. évi költségve-
tési rendelet módosítását:
• 314 521 046 Ft bevétellel
• 314 521 046 Ft kiadással elfogadta.

3. napirend
Az önkormányzat saját bevé-
telének, valamint adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költ-
ségvetési évet követő három évre 
várható összegének megállapí-
tása.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester
A stabilitásról szóló törvény 
az államadósság számításával 
kapcsolatban meghatározza az 
adósságot keletkeztető ügylet és 
annak érdekében beszámítandó 
tételeket, valamint az önkormány-
zat saját bevételéhez viszonyított 
értékét. Az Áht. 29.§-a alapján az 
önkormányzatnak a költségve-
tési rendeletének elfogadásáig 
határozatban kell megállapítania 
saját bevételeinek, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három 
évre várható összegét. A helyi 
adóból származó bevétel évenként: 
24 300 000 Ft, bírság három éven 
keresztül évente: 300 000 Ft, a 
saját bevétel összesen évenként 24 
600 000 Ft. Fizetési kötelezesség 
nem áll fenn. A képviselő-testület 
a fentieket elfogadta.

4. napirend
A főállású polgármester illetmé-
nyének, valamint költségtérítésé-
nek megállapítása.
Előterjesztő: 
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A főállású polgármester illetmé-
nyét az önkormányzati törvé-
ny meghatározza, a képviselő-
testületnek mérlegelési jogköre 
nincs. Ennek ellenére a testületnek 
határozatban deklarálnia kell a pol-
gármestert megillető illetményt. A 
polgármester illetménye: 498 600 
Ft, költségtérítése, az illetmény 
15%-a. A képviselő-testület elf-
ogadta a polgármester illetményét 
és költségtérítését.

5. napirend
Javaslat az önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének elfoga-
dására.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester
Az Áht értelmében a 2017. évre 
vonatkozó költségvetési rendelet-
tervezetet 2017. február 15.-ig kell 
a képviselő-testület elé benyújtani. 
Szákszend Község Önkormány-
zata 2017. évi költségvetésének 
tervezett számai egyeztetésre 
kerültek az intézmény vezetőkkel, 
a képviselő-testület tagjaival és a 
pénzügyi bizottsággal. Szákszend 
Község Önkormányzata költsé-
gvetésének bevételi és kiadási 
főösszege, az önkormányzat, a 
közös önkormányzati hivatal és 
az óvoda összesített bevételei és 
kiadásai az alábbiak szerint alakul-
nak:
• költségvetési bevételek:  
 279 558 025 Ft
• költségvetési kiadások:   
 279 558 025 Ft
A képviselő-testület elfogadta ön-
kormányzat és intézményei 2017. 
évi költségvetési rendeletét.

6. napirend
Szákszendi Kiskuckó Napközi 
Otthonos Óvoda nyári zárva tar-
tása.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester
A nemzeti köznevelésről szóló 
törvény értelmében a fenntartó 
dönt az óvoda nyitvatartási idejé-
nek meghatározásáról, valamint a 
köznevelési intézmény nyári zár-
vatartásáról. Az óvodavezető ja-
vaslata alapján az óvoda nyári zár-
vatartása:
2017. augusztus 1. napjától – 2017. 
augusztus 31. napjáig tart.
7. napirend
Javaslat a település-címer-
tervezet elfogadására.
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Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester
A címer-tervezetet véleményez-
tetés céljából megküldtük a 
Nemzeti Címer Bizottsághoz.
A képviselő-testület egyetértett a 
Szákszend település vörös mezős 
címer-tervezettel. 

8. napirend
Polgármester szabadságolási üt-
emtervének jóváhagyása.
Előterjesztő: 
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A közszolgálati tisztségviselőkről 
szóló törvény alapján a főállású 
polgármester évi 25 alapszabad-
ságra és 14 munkanap pótszabad-
ságra jogosult. A képviselő-testület 
minden év február 28-ig jóváha-
gyja a polgármester szabadságának 
ütemezését. A polgármester 2017. 
évre járó szabadsága 39 nap. A 
képviselő-testület elfogadta a 8. 
napirendi pontot.

9. napirend
ÉDV Zrt Alapszabályának mó-
dosítása.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester
Az ÉDV Zrt alapszabályát módo-
sította a kizárólagos hatáskörébe 
tartozó feladatok vonatkozásában, 
melyet a képviselő-testület elfoga-
dott.

10. napirend
Egyebek
-Területbérlés nyári élő-
szerepjátékos tábor helyszínéhez.
Előterjesztő: 
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Kérelemmel fordultak a képviselő-
testülethez, hogy Borisz Sztru-
gackij orosz író Piknik az árokpar-
ton című sci-fi regényéből nyári 
élő szerepjátékos táborhoz terül-
etet béreljen az önkormányzatttól. 
További információk szerzése 
érdekében a képviselő-testület el-
napolta a döntést.

Több napirendi pont nem lévén a 
polgármester berekesztette az ül-
ést.

A képviselő-testület 2017. már-
cius 22.-én tartotta a munkat-
erv szerinti ülését, melyen az 
alábbi napirendi pontok szere-
peltek.

1. napirend
Beszámoló a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, 
az átruházott hatáskör-
ben hozott polgármesteri 
döntésekről, tájékoztató a két 
ülés közötti időben történt 
fontosabbeseményekről és a pol-
gármesteri intézkedésekről.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester
A lejárt határidejű határozatok 
végrehajtása megtörtént. A pol-
gármester tájékoztatta a testül-
etet, hogy felszerelésre kerültek 
a Faluház és a Községháza villa-
mos-energia költségeit csökkentő 
napelem rendszerek. Az E-ON Zrt 
szakemeberei kicserélték a hagyo-
mányos villanyórákat „ad-vesz” 
mérőórákra. Kicserélésre kerültek 
a Kiskuckó Óvoda B épületének 
nyílászárói. Folytatódott a Dózsa 
Gy. utcai csapadékvíz-elevezető 
árok felújítása mederburkolás-
sal. Útpadka nyesésére került 
sor a „Burga” (Ságvári E.) utcá-
ban a Szőlőhegy utca bejárója 
környékén a csapadékvíz-elveze-
tése érdekében. Kőzúzalék teríté-
sével javításra került a Szőlőhegy 
utca bejárata, valamint az utca egy 
része.
A képviselő-testület a beszámolót 
elfogadta. 

2. napirend
Előterjesztő: 
Deákné dr Schiffner Márta jegyző
A képviselő-testület 141/2016.
(XII.15.) önkormányzati határo-

zata értelmében napirendre tűzte a 
Szákszendi Közös Önkormányzati 
Hivatal munkájáról szóló beszá-
molót. A két képviselő-testület 
(Szákszend. Kömlőd) – a hatósági 
feladatok ellátására – a közös ön-
kormányzati hivatal köszolgálati 
tisztviselőinek létszámát 9 főben 
állapította meg. 

A Hivatal működésének személyi 
és tárgyi feltételei biztosítottak. 
A Hivatal látja el a polgármester, 
illetve a jegyző feladat- és ha-
táskörébe tartozó ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehaj-
tásával kapcsolatos feladatokat is. 
Néhány számadat, mely tükrözi 
a két hivatal működését. A két 
településen az iktatás külön törté-
nik. 
Az ügyiratok megoszlása 
(főszám+alszám)
Kömlőd 3 761 db
Szákszend, 4 144 db
2016. évben államigazgatási 
hatósági ügyben hozott döntések 
száma összesen:
Kömlőd 638 db
Szákszend 1 292 db 
A hivatali munka színvonalát 
tükrözi, hogy az elmúlt évben 
döntések ellen fellebbezés nem 
érkezett. Szákszend településen 
adófizetési morál jónak mond-
ható. A hivatal feladata a testül-
eti előterjesztések elkészítése. Az 
SZMSZ-ben meghatározott lega-
lább hat ülés helyett, 18 ülést tartott 
a testület, a bizottsági ülések száma 
23 volt. Rendeletalkotás, módosí-
tás 22 db volt. A testületi határoza-
tok száma 144 db, míg a bizottsági 
határozatok száma 246 db.
2016. évben elnyert pályázat az 
adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányza-
tok fejlesztési támogatására 20 000 
000 Ft támogatást kapott. Szák-
szend Község Önkormányzata 
ASP Központhoz való csatlakozás 

(Folytatás a következő oldalon)



4 2017.  áprilisSZÁKSZENDI
Hír mon dó

pályázaton 5 979 640 Ft összeget 
nyert.
A képviselő-testület elfogadta a 
Hivatal munkájáról szóló beszá-
molót.

13. napirend
Törvényességi felhívás Szák-
szend Község építési szabályzat 
egyes rendelkezéseire vonat-
kozóan.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester
Komárom-Esztergom Megyei Ko-
rmányhivatal Dr Kovács Zoltán 
területi közigazgatásért felelős álla-
mtitkár utasítása alapján lefolytatta 
2016-ban a helyi önkormányzatok 
építésügyi tárgyú rendeleteinek 
felülvizsgálatát. Ennek keretében 
a Kormányhivatal megállapította, 
hogy Szákszend KözségÖnkor-
mányzatának fenti tárgyú ön-
kormányzati rendelete jogsértő 
szabályozást tartalmaz, ezért törvé-
nyességi felhívással élt az önkor-
mányzati rendelettel kapcsolatban. 
A felhívás szerint a rendelet ren-
delkezéseinek egy része magasabb 
jogszabállyal ellentétes, valamint 
olyan kérdést szabályozott, me-
lyre nem volt felhatalmazása. Pro 
Terra Kft készítette a helyi építési 
szabályzatot, felkértük, hogy ál-
lítsa helyre a törvényes állapotot. 
Elkészült a HÉSZ módosítása, 
melyet a honlapra fel kell tenni 
véleményzés céljából. A kéviselő-
testület elfogadta a rendelet módo-
sítást, a mellékletekkel együtt. 

4. napirend
Rendelet alkotás a szociális 
igazgatásról és szociális és gyer-
mekvédelmi ellátások helyi         
szabályairól.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester
A képviselő-testület 2015. február 
26. napján alkotta meg a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló rendeletét. 

A rendelet megalkotását követően 
történt jogszabályi változások mi-
att szükségessé vált a rendelet több 
pontján történő módosítása, amely 
miatt célszerű új rendeletet alkotni. 
Pontosításra kerültek a fogalmak, 
továbbá az eljárási szabályok között 
szerepeltetjük a jogosulatlanul igé-
nybe vett ellátás visszafizetésének 
és elenegdésének szabályait. A ren-
deletben elkülönítésre kerültek az 
ellátási formák. Emelésre került a 
jövedelemhatáronként megállapí-
tott támogatás mértéke is annak 
érdekében, hogy az önkormányza-
tunk az eddiginél is nagyobb segít-
séget tudjon nyújtani a rászorultak 
részére.
A képviselő-testület a rendeletet 
elfogadta. A helyi jogi norma a 
honlapra felkerül.

5. napirend
Szákszend Község Önkormány-
zata 2017. évi közbeszerzési 
tervének elfogadása.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester
A közbeszerzési törvény értel-
mében az önkormányzat a költ-
ségvetési év elején, de legkésőbb 
március 31. napjáig éves össz-
esített tervet készít a tervezett 
közbeszerzésekről. A közbeszer-
zési terv nyilvános. Az ajánlatkérő 
köteles közbeszerzési tervet, és an-
nak módosítását a saját honlapján 
közzétenni. Az önkormányzat előre 
látható tervei és fejlesztései között 
ez évben közbezserzési kötelezett-
ség alá eső beruházás, beszerzés, 
szolgáltatás nem szerepel.

A képviselő-testület elfogadta az 
önkormányzat, mint ajánlatkérő 
által 2017.évben lefolytatandó 
közbeszerzési eljárások éves tervét 
nemleges megjelöléssel.

6. napirend
Javaslat a családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgáltatás bizto-

sítására vonatkozó megállapodás 
elfogadására.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester
2016. január 1. napjától Szák-
szend Község Önkormányzata, 
mint székhely település látja el 
a Kömlődi Kirendeltségen is a 
családsegítői és a gyermekjóléti fe-
ladatokat. Az állami normatíva nem 
fedezi a kiadásokat, ezért szükség-
es az állami hozzájárulás és a szol-
gáltatás önköltség különbözetét a 
önkormányzati kiegészítésként a 
Megbízott részére negyedévenként 
átutalni. A képviselő-testület elf-
ogadta a Megállapodást.
7. napirend
Pokker Andrea (Ács, Rákóczi 
u. 24.) önkormányzati bérlakás 
iránti kérelme.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester
Nevezett kérelemmel fordult a 
képviselő-testülethez, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező 
Szákszend, Móra F.u.20. alatti in-
gatlanban lévő 39 m2 nagyságú, 
1 szobás, összkomfortos lakás 
bérlőjéül jelölje ki. A kérelmező 
az iskolában pedagógusként dol-
gozik. A képviselő-testület támo-
gatta a kérelmet.

8. napirend
Gördülő fejlesztési terv elfoga-
dása.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester
A gördülő fejlesztési tervet az 
Északdunántúli Vízmű Zrt -  szol-
gáltató -  készítette el, és nyújt-
ja be a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 
A gördülő fejlesztési terv forrása 
az üzemeltető által az önkormány-
zatok részére fizetett használa-
ti díj, melyet az önkormányzat 
csak a vízi-közmű beruházásokra 
fordíthatnak. Az évenkénti 
használati díj összegekkel ön-

(Folytatás a következõ oldalon)
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kormányzatonként az üzemeltető 
elszámolt. A képviselő-testület 
elfogadta a 2017. évre vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervet. 

9. napirend
Szákszendi Kiskuckó Napközi 
otthonos Óvoda beiratkozási 
rendjéről.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester

A nemzeti köznevelésről szóló 
törvény értelmében a fenntartó dönt 
az óvoda felvételi időpontjáról, 
az óvodavezető véleményének 
kikérése mellett.
Szákszendi Kiskuckó Napközi Ot-
thonos Óvoda beiratkozási ideje:
2017. április 24. napjától – 2017. 
április 28. napjáig 8-16 óra között.
A képviselő-testület elfogadta a 
fenti napirendet.

10. napirend
      Egyebek
E napirendi pont keretében tájékoz-
tatást kapott a testület, hogy az is-
kolai bál bevételéből megkezdődött 
a kerékpártározó építése.
A képviselő-testület zárt ülésen fo-
lytatta a munkáját.
Szákszend, 2017. március 31.

Deákné dr Schiffner Márta
jegyző

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

SZÁKSZEND 

KÖZSÉG HONLAPJA
Figyelmükbe ajánljuk Szákszend Község Honlapját, a 

www.szakszend.hu oldalon. A legfrissebb hírek, esemé-

nyek mellett, információt kaphatnak a polgármesteri hi-

vatal, önkormányzat, a község intézményeinek, és civil-

szervezeteinek elérhetőségeiről, és adatairól. A galériában 

a rendezvényeken készült fotókat tekinthetik meg.
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  Miért érezzük azt szükségesnek, 
hogy megőrizzük és átadjuk gyer-
mekeinknek, az utókornak a for-
radalmi ifjak és az első magyar 
felelős kormány emlékét – tette fel 
ünnepi beszédében a kérdést László 
Kálmán polgármester kedd délu-
tán, Szákszend községi megem-
lékezésén, majd a választ megfo-
galmazva így folytatta: az a példa, 
hogy sok egyformán 
gondolkodó magyar 
ember a történelmünk 
során már többször 
bebizonyította, tu-
dunk tenni magunkért. 
Persze csak ha aka-
runk. Az is bizonyos, 
hogy annál sikeresebb 
a kezdeményezés, mi-
nél többen látjuk, gon-
doljuk, hogy ugyanaz 
a célunk.

- Az 1848-49-es szabadságharc 
ünnepének lényege benne foglal-
tatik nevében. Nem a ténye teszi 
elsősorban ünnepé, hanem az, 
hogy kivétel nélkül minden mag-
yar magáénak vallhatja és vallja, 
bárhol is éljen a világon. 1848. 
március 15-e jelkép, a kivívott sz-
abadság megőrzésének és az elves-
zett szabadság visszaszerzésének 

szimbóluma. Minden nemzettár-
sunknak joga van e jeles napot em-
lékezetébe vésni és szívébe zárni. 
A nemzeti lét abban nyilvánul meg, 
hogy vannak olyan kortól, nemtől, 
társadalmi helyzettől, hitvallástól 
független, kétségbevonhatatlan ér-
tékeink, melyek ismerete az egész 
magyarságot eggyé kovácsolják – 
fogalmazott a település vezetője.

A faluház na-
gytermében az 
Öveges József is-
kola 6. osztályo-
sai idézték fel 
verssel, dallal a 
169 évvel ezelőtti 
eseményeket, vé-
gül a Magyarock 
D a l s z í n h á z 
összeállítása zárta 
Szákszend ünnepi 
megemlékezését

1848. március 15-e jelkép

Minél többen felf-
edezzék a könyvek 
varázslatos világát, 
ismerjék meg a koro-
sztály számára íródott 
gyermekirodalmat, az 
olvasás, a fantázia ha-
tártalan lehetőségeit – 
ezzel a céllal hirdette 
meg immár 16. alka-
lommal a Ne habozz, 
lapozz! című gyer-
mek olvasóakcióját az 
oroszlányi Közösségi Színtér és 
Könyvtár.
28 csapat, több mint 80 diák-
ja követte végig az októbertől 
januárig tartó feladatsorokat, olv-
asta el a meghatározott könyveket, 
és a helyiek mellett dadi, kecskédi, 
szákszendi, valamint tatai fiatalok 
is beneveztek. Az egyéni, vagy 
2-3 fős együtteseknek a három 

hónap alatt elolvasott könyvek-
kel       kapcsolatos kérdésekre kel-
lett válaszolniuk, majd a tesztlapok 
értékelését követően alakult ki a 
helyezettek sorrendje.
Az eredményhirdetésre szombaton 
zsúfolásig megtelt a művelődési köz-
pont kamaraterme, ahol a főszervező 
Szlezákné Molnár Katalin, valamint 
Takács Tímea intézményvezető adta 
át a díjakat, ajándékokat.

Az ünnepi perceket 
aztán farsangi vígas-
ság követett, érkeztek 
a jelmezesek, akikkel 
szemben hagyományos 
elvárás, hogy lehetőleg 
ne kölcsönzött ruhák-
ban vonuljanak fel, ha-
nem mozgassák meg 
fantáziájukat, s ragad-
janak ollót, papírt, any-
agot, tűt, cérnát, ragasz-
tót, s szüleiket is vonják 

be a maskarakészítés munkájába. A 
legjobb jelmezeket háromfős zsűri 
bírálta el, de lehetett szavazni a bál 
szépére és közönségdíjasára is.
A Ne habozz, lapozz! olvasá-
si versenyen jól szerepeltek az 
Öveges József iskola diákjai is. 
Szekeres Enikő tanítványai a 7-8.
osztályos kategóriában a 3. helyen 
végeztek.

Szákszendi Olvasó Manók Oroszlányban
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Két gyermekműsor is 
szórakoztatta az elmúlt 
héten a szákszendi gyer-
ekeket. Szerdán az ovisok 
bérletes előadására került 
sor, majd péntek délelőtt 
az önkormányzat ked-
veskedett az ovisoknak és 
az alsós apróságoknak a 
Bibuczi gyermekszínház 
előadásával.
A Nagyot mondó Tóbiás című 
mesedarab Nekeresdföldön, június 
52-én játszódik. A gyerekek a 
történetből megtudhatták, hogy 
a főhős, a galád Nagyotmondó 

Tóbiás, hogyan csapja be a jósá-
gos madarat, Varjú Vilmát, a kissé 
bolondos, filozófus nyulat Csupa 
Hepehupa Fülöpöt, továbbá az 
együgyű parasztot, Földhözragadt 

Frigyest, valamint a rátarti, 
kevély IV. Jenő királyt. A 
vicces történet szálai Na-
gyotmondó Tóbiás „jó-
voltából” alaposan össze-
kuszálódtak, de az előadás 
végére persze minden jóra 
fordult.
A gyerekek és a színészek 
is nagyon élvezték az in-
teraktív együttlétet, aminek 

végén külön dicséretben részesül-
tek a nézők, amiért fegyelmezetten 
és érdeklődő tekintetekkel ülték 
végig az előadást.

Gyermekszínház a Faluházban

Március 1-én a budapesti 
Elevenparkba kirándul-
tunk az óvodásokkal. Sz-
inte egyetlen tétova pilla-
nat nélkül birtokba vették 
a több ezer négyzetméter 
területű játszóházat. Az 
ugrálóvárak, különleges 
biciklik, trambulinok, 
mászókák, és a csúszdák 
kedvükre való volt, és 

önfeledten játszottak 
4 órán keresztül. Az 
utazást a szülők fi-
nanszirozták, igazán 
felszabadultan, jót 
játszott minden kis-
gyerek! Jövőre újra 
elmegyünk.

 Ovis kirándulás
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Feltámadás – 
vigasztalásunk 

és reménységünk

Egy 4000 évvel ezelőtt élt személy, 
Jób ezt mondta, amikor mindenét 
elvesztette, meghaltak a gyerekei, 
elhagyták a rokonai és ismerősei és 
egy súlyos betegség támadta meg:
Ki hozhat elő tisztát a tisztátalan-
ból? Hová lesz a férfi, ha elterül?
Vagyis azt állította, hogy nincs 
abszolút bűntelen ember. És senki 
sincs, aki bűn-mentessé tehetné őt, 
vagyis olyanná, aki megállhatna 
Isten színe előtt, és bátran Isten 
szemébe nézhetne, mert nincs 
semmi takargatni valója. Ha pedig 
meghalok, mi lesz velem?
Ezután felsóhajt: Bárcsak az Isten 
addig rejtegetne a holtak hazájá-
ban, amíg el nem múlik haragja. 
Bárcsak olyan lenne a halál, 
mint egy kiszabott börtönbünte-
tés, amivel az ember vezekelhetne, 
és amikor letöltötte az idejét, 
Isten megemlékezne róla, vagyis 
előhozná a halálból, vagyis feltá-
masztaná.
Ha lenne feltámadás, akkor re-
ménykedhetnék –véli Jób. Mert 
ha Isten feltámasztana, megsz-
abadítna bűneimtől, és nem tartaná 
számon vétkemet. Akkor bátran 
megállhatnék előtte, és nem kel-
lene úgy elbújnom, mint Ádámnak 
az Édenkertben   és azóta is minden 
embernek a Földön  , a rossz lelki-
ismeret miatt. Mert: „Szólítanál, és 
felelnék neked, kívánkoznál kezed 
alkotása után. Gonoszságom lep-
ecsételve egy zsákban lenne, és elf-
edeznéd bűneimet” (Jób 14,15.17).
Jób ekkor még nem is sejtette, hogy 

kívánsága egyszer valósággá vá-
lik. Jézus Krisztus azért jött, hogy 
„tisztát hozzon elő a tisztátalan-
ból”, vagyis a bűnös embert igazzá 
tegye az Isten előtt. Mi igazak va-
gyunk a saját szemünkben: ún. jó 
emberek. És valóban, sokunk el-
mondhatja magáról, hogy alapjá-
ban véve mennyi jó dolgot cselek-
szik. Nem is ezzel van a baj. A bűn 
az, ami az emberek szemében sem-
miség: a hitetlenség. Nem hiszünk 
Istenben, nem ragaszkodunk 
hozzá, nem ő áll az életünkben az 
első helyen, nem dicsérjük, nem 
imádjuk őt, és legfőképpen nem 
engedelmeskedünk az ő szavának. 
Ha valóban hinnénk Istenben, ak-
kor feltétlenül engedelmeskednénk 
neki.
Jób egy hatalmas igazságot fe-
dezett fel: az életre való feltámadás 
és a bűnbocsánat szoros összefüg-
gésben van egymással. (Mert van 
ítéletre való feltámadás is). Jézus 
meghalt a mi bűneinkért, de feltá-
madt megigazulásunkért – mondja 
Pál apostol a Róm 4,25-ben. Tehát 
Jézus legyőzte a bűnt és a halált, 
és ez a Húsvét örömüzenete. Aki 
hisz Jézusban, azt Isten igaznak 
fogadja el, aki nem hisz, sajnos 
minden jóságával együtt elveszett. 
Jó, ha figyelembe vesszük, hogy 
Isten szabja meg a feltételeket, és 
nem mi.
Jób később, Jézus előtt 2000 évvel 
(!) mégnagyobb felismerésre jut: 
„Tudom, hogy az én Megváltóm él, 
és utoljára megáll a porom fölött. 
És miután ez a bőröm lefoszlik, te-
stem nélkül látom meg Istent. Én 
magam látom meg őt; az én sze-
mem látja meg, nem másé. Veséim 

vágyódnak utána” (19,25-27).
Ezen áll, vagy bukik minden, 
hogy felismered-e, hogy Jézus a 
te személyes Megváltód! Hogy a te 
bűneid juttatták a keresztre. Miat-
tad, és érted szenvedett és halt meg. 
Hogy megtisztíthasson, és olyan 
tisztává tehessen, hogy megállhass 
az Isten előtt.
Utoljára porom fölött megáll: akár 
szétszórathatod a hanvaidat egy 
repülőgépről, az Isten elől akkor 
sem lehet eltűnni. Ez a hívő em-
bernek jó hír, a hitetlennek viszont 
fenyegető gondolat. A halálunk 
után is Isten előtt vagyunk.
A halál után is létezik élet: „testem 
nélkül látom meg Istent”. Sőt, jön 
a testi feltámadás úgy, ahogyan 
Krisztus is feltámadt: „És azután 
engem a saját bőrömtől körülvéve 
és a saját testemben fogom Istent 
meglátni” (Luther fordítása 19,26). 
„Én magam látom meg őt; az én 
szemem látja meg, nem másé.” 
(19,27).
Pál apostol megerősíti ezt az 
1Kor 15, 42-43-ban: „Így van a 
halottak feltámadásával is. El-
vettetik romlandóságban, fel-
támasztatik romolhatatlanság-
ban, elvettetik gyalázatban, 
feltámasztatik dicsőségben, el-
vettetik erőtlenségben, feltámasz-
tatik erőben”.

Ezekkel a gondolatokkal 
kívánunk áldott húsvéti ün-
nepeket a falu közösségének.

Matisz Jánosné Széll Éva Anna 
lelkipásztor

Evangélikus hírek

(Folytatás a következõ oldalon)
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Rövid híreink:

Megtörtént a temető-takarítás 
a szendi ev-ref. temetőben. Saj-
nos a selyemfényű puszpángmoly 
hernyói által elpusztított bukszus 
bokrokat ki kellett vágni. Köszön-
jük a két felekezethez tartozó férfi 
testvéreknek a munkában való 
részvételt. A száki evangélikus 
temető rendbetétele is megtörtént.
Március folyamán Szákszenden 
volt a szabadtéri Evangélikus 
Könyv, melyből röviden a Refor-
máció, majd a magyarországi Re-
formáció eseményeivel ismerked-
hettünk meg, valamint olvashattunk 
a mai evangélikus egyházról.
E hónapban reformációi bély-
egkiállításunk is volt. A kiállí-
tási anyagot az általános iskola 
előterében állítottuk fel.

Március 24-én a Gyülekezeti 
és Missziói osztály előadását 
láthattuk Luther Márton 
életéről. Az elhangzott szö-
vegek mind Luther Márton saját 
visszaemlékezéseiből valók 
voltak. Az előadás során át lehet-
ett élni, milyen helyzetben is volt 
Luther Márton, hogy hús-vér em-
ber volt, nem egy szuperhős, neki 
is meg kellett vívnia a hit harcát. 
De megvívta, és győzött.

Március 29-31.: Böjti esteket tar-
tottunk Ittzés István ny. evangéli-
kus lelkész szolgálatával. Az ige-
hirdetések fő témája a „Legyetek 
a világosság gyemekei!” volt. Jár-
jatok szeretetben! (Ef 5,1-4) Senki 
titeket be ne csapjon! (Ef 5,6-14) 
Jól gondoljátok meg, hogyan éltek! 
(Ef 5,15-16)

Egyéb böjti alkalmak is voltak:

Csütörtökönként „Mit jelent 
hitből élni?” címmel – beszélge-
tések voltak a hitről Ábrahám pé-
ldája nyomán. A hit nem lát előre 
minden lépést, de megteszi mindig 
azt a lépést, amelyikről világosan 
felismerte, hogy az az Isten akara-
ta. Ábrahámot Isten küldte, hogy 
induljon el, de nem mondta meg, 
hogy pontosan hova, csak annyit 
mondott, hogy „arra a földre, amit 
mutatok neked”. És Ábrahám elin-
dult.
A hit meghatározza az anyagiak-
hoz való viszonyomat. Ábrahám 
tudta, hogy Isten áldásainak birto-
kosa, ezért bátran engedte, hogy 
Lót „elhappolja” előle a legjobb 
területeket. Nem fogadta el Sod-
oma királyának az ajándékát sem, 
mondván: „senki se mondja, hogy a 
király tette gazdaggá Ábrahámot”, 
tudniillik Isten az, aki megáldotta 
őt.
A hívő ember nyitott mások felé, 
észreveszi mások szükségeit, ép-
pen ezért vendégszerető. Hiszen 
aki Istent szereti, szereti embertár-
sait is. A vendégszerető emberek 
pedig olykor tudtukon kívül ang-
yalokat vendégelnek meg.
Senki sem ismeri Isten gondola-
tait, mélységét, vagy szándékait. A 
hívőnek azonban Isten a Szentlelke 
által feltárja gondolatát. A hívő ezt 
felismerve Isten akaratával öss-
zhangban tud imádkozni. Az úrvac-
sora közösségében pedig titokzatos 
módon valóságosan érintkezünk az 
Úr Jézus Krisztussal.
Amikor imádkozunk, Isten 
meghallgat. De nem mindig úgy, 
ahogyan mi azt el tudjuk képzelni. 
Istennek sokkal több eszköze van 

arra, hogy embereket megmentsen, 
mint nekünk.
Ahogyan az autónak eredet-vizs-
gálata van, úgy a hitnek is van 
próbája. Isten olykor nehéz dön-
tés elé állít, hogy kiderüljön, mi 
van a szívemben. Nem őmiatta, 
hanem énmiattam és az emberek 
miatt. Valóban Istenben bízom-
e, ő az első az életemben, vagy 
bálványaim vannak: olyan dolgok, 
amikhez jobban ragaszkodom, 
mint Istenhez?
Március 15-én a Nemzeti ün-
nepünkön az ászári reformátusok-
kal és evangélikusokkal közösen 
tartottunk istentiszteletet.

Gyülekezeti alkalmaink:
Minden vasárnap Szákon 8.30-kor, 
Szenden 10.00-kor szól Isten Igéje. 
Áron is megvegyétek az alkalmat, 
mert a napok gonoszok. (Ef 5,16).

Április 13. Nagycsütörtök, az Úr-
vacsora szerzés ünnepe: Szend 
9.00., Szák 18.00. (Úrvacsora)
Április 14. Nagypéntek, Jézus 
megváltói halála, munkaszüneti 
nap: vasárnapi rend szerint
Április 16- 17. Feltámadás ün-
nepe: a mindenkori vasárnapi 
rendnek megfelelően (Úrvacsora)
Május 25. Mennybemenetel ün-
nepe: közös alkalom Szenden 
18.00-kor.
Június 4. Pünkösd ünnepe. Vár-
juk a jubiláns konfirmáltakat. Kon-
firmáció lesz a száki evangélikus 
templomban.
Június 5. Pünkösd hétfő. Istentisz-
telet közösen 8.30-kor. (Utána egy-
házmegyei nap Nagyvelegen).

Gyülekezeti fafaragó tábo-
runk ideje: 2017. jún. 19-23.
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(Folytatás a következõ oldalon)

A nagypéntek 
életünkben

 
Az idei évben a nagypéntek 
munkaszüneti nappá lett nyil-
vánítva. Talán sok oldalról meg 
lehet ezt közelíteni, gazdasá-
gi, politikai, de mi mégis egy 
másik oldalról közelítenénk meg. 
Elsősorban nagypéntek az Úr Jé-
zus Krisztus halálának a napja. 
Keresztény emberként ismerjük 
ennek  a jelentőségét. Az Isten fia 
engedelmességből ezen a napon 
teljesíti be az Atya akaratát, az-
zal, hogy meghal értünk a keresz-
tfán. Azt gondolom, a cikk olvasói 
közül kivétel nélkül mindenki talál 
Jézus nagypénteki küzdelmében 
hasonlóságot saját életével kapc-
solatban. Mi is sokszor megtapasz-
taljuk a „nagypénteket”, mikor az 
életünkben engedelmességből sok 
mindenbe bele kell egyeznünk. 
Amikor el kell fogadnunk a 
meg nem értettséget, az emberi 
csalódást, a gúnyt, az igazságtalan-
ságot, a családban, munkahelyen, 
bármely közösségben. Nagypéntek 
számunkra a komoly betegségek 
elfogadása, fizikai, lelki nehéz-
ségek, melyekkel az ember meg 
kell, hogy küzdjön. És nagypéntek 
számunkra a magány, a kiszolgál-
tatottság, és a félelem érzet. Le-
hetne még sok egyéb nagypénteki 
tulajdonságot felsorolni, de nem 
az a cél. Isten fia, Jézus Krisztus 
bár Isteni természete volt, mégis 
vállalta a halált. És most jön a lé-
nyeg: hogy mindezek elviselése 
tette az Atya előtt kedvessé őt, s a 
feltámadás volt számára a jutalom. 
Vagyis ha van nagypéntekünk, 
van feltámadásunk is. Ebben ad az 
egyház reményt, s ebben kapunk 
mi magunk is, s adunk másoknak 
is reményt, hogy érdemes küzdeni, 
mert sokszor az teszi értékessé az 

életünket. Nagyon fontos a pozitív, 
örömteli szemlélet, hogy a rossz 
átmenet, a nagypéntek is átmenet, 
és feltámadunk. Kívánok minden 
kedves olvasónak áldott húsvéti 
ünnepet, a feltámadás örömérzetét, 
s legfőképpen békét!
Szeretettel várok a szentmisékre 
minden kedves szákszendit!

             Sándor atya

NAGYHETI 
SZERTARTÁSOK 

RENDJE
HÚSVÉTI SZENT 

HÁROM NAP 
SZERTARTÁSAI

’A’ – év 2017.
NAGYCSÜTÖRTÖK (április 13.) 
Szenden 18.00 – szertartás 
(lábmosás szertartása, Oltáriszent-
ség elvitel, oltárfosztás)

NAGYPÉNTEK (április 14.) 
keresztutat mindenhol a hívek 
vezetik! Szigorú böjt!
Szenden 15.00 keresztúti 
ájtatosság – Jeremiás siralmai 
(gyóntatás)
Szenden 15.30 szertartás

NAGYSZOMBAT (április 15.) 
Szentsír - virrasztás mindenhol 
de.10.00-12.00- ig!
Szenden 20.30 – szentmise, gyer-
tyás körmenet, 
Prédikál: Veres József evangélikus 
lelkész

HÚSVÉT VASÁRNAP (ápri-
lis 16.) (Regina coeli, Mennynek 
királyné asszonya)
Szenden 11.00 - szentmise
Szákon  14.00 - szentmise

HÚSVÉT HÉTFŐ (április 17.)
Szenden 11.00 - szentmise

Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepén (Urunk megtestesülésének 

hírüladása)
Sándor atya megáldotta 

és megszentelte 
a Szent Őrzőangyalok templom 
felújított Szűz Mária szobrát.

  Letört karú kis Jézuskánkkal,
 őrt áll a mi falunk felett.
Rút bűnökkel és hibákkal, 
meg ne bántsd a kisdedet.
Szűzanyám fogd meg a két 

kezemet.
Ne hagyd elveszni hű gyermeked.

Légy híveid védő pajzsa.
Szák jóságos asszonya.

/ismeretlen szerző/

Karitász tábor

A Szákszendi Karitász csoport az 
idei évben harmadik alkalommal 
szervez tábort, 

2017.06.19-06.23-ig 
a szendi plébánián.

Az első szülői megbeszélést 
2017.04.24-én 18.00 órakor tartjuk 
a szendi plébánián.
A táborba felekezettől függetlenül, 
szeretettel várjuk a gyermekeket. 

Szákszendi Karitász csoport

Katolikus hírek
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Bensőséges ünnepségen köszöntöt-
tük klubunk nőtagjai. Ugyanakkor 
a férfi tagjait sem hagytuk ki a 
megemlékezésből.
E szép napon évek óta versek 
felolvasásával köszöntjük egymást. 
Idén Fekete József verseit hallgat-
tuk szívesen. Voltak vendégeink 
is akikről nem feledkezünk, mert 
évek óta segítik a klub működését.
Jó látni és tapasztalni, hogy mi 
nők nemcsak ezen a napon, ha-
nem egész évben – ahol és amikor 
–szükség van ránk jelen vagyunk. 
Úgy gondolom, hogy a szeretet és 
az egymás iránti tisztelet összetart 

minket. Tudom, hogy sok szépkorú 
hölgy sok munkával és szeretettel 
támogatja családon belül szeretteit. 
Családon belül, a társadalomban, 
a falu közösségében szükség van 
a nőkre. Koruknál és tapasztal-
atuknál fogva sok bölcsességet 
átadnak a családnak és egymásnak 
is. A meghitt beszélgetések végén 
minden tagunknak virággal ked-
veskedtünk.
2017. március 13.-án az Életet az 
éveknek Komárom-Esztergom me-
gyei szövetsége nőnapi műsoros 
megemlékezésre hívta a megyei 
klubok nőtagjait a tatabányai 

Puskin Művelődési Házba. Az 
ünnepi rendezvényen klubunk 
hét fővel képviseltette magát, 
ahol Popovics György, a megyei 
közgyűlés elnöke és Bereznai Csa-
ba Tatabánya alpolgármestere mé-
ltatta a nők szerepét a mindennapi 
életben. A köszöntök elhangzása 
után Popovics György szegfűvel 
köszöntötte a jelenlévő hölgyeket.
Az ünnep folytatásaként közel két 
órás vidám műsor következett.

Nagy Béláné
klubelnök

Elhunyt   Nagy Péterné a Vöröskereszt  
Oroszlány Városi és Területi Vezetője. Erzsike 
1982 óta vezetője volt a szervezetnek.Egész 
életét,az utolsó hónapokat is, tudomást nem véve 
a gyilkos kórról az önzetlen tevékenységre tette 
fel.Községünk Véradói mindannyian személyes 
ismerősei lehettek.
Embersége,barátsága,kedvessége és segítő kész-
sége hiányozni fog.Több évtizedes vöröskeresz-
tes munka ,amit vele töltöttem.
Tisztelettel  őrizzük emlékét!
                                

 Bódis Márta  
  helyi vöröskereszt titkára

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet min-
dazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, 
akik drága szerettünk

Szabó Miklósné
szül.: Hanzli Ibolya

temetésén megjelentek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, együttérzésükkel 
gyászunkban támogattak és fájdalmunk-
ban osztoztak.

Gyászoló család

Nőnapi megemlékezés a nyugdíjas klubban

Anyakönyvi hírek
Elhalálozott:

Müller Istvánné sz. Szabó Erzsébet
Eördögh László

Kiss István (1924)
Fehér István

Szabó Miklósné sz. Hanzli Ibolya
Havasi Imre Sándor

Pánczél Miklós János
Kiss Antalné sz. Maxián Julianna

Szabó Zsigmond
Nagy Lajos (1926)
Kukovecz József
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2017. MÁRCIUS 11., 
SZOMBAT 11:40
A magyaroknak olyan értékes 
kincs a pálinka, mint például az 
oroszoknak a vodka, a franciáknak 
a konyak vagy a skótoknak a whis-
ky, a magyar kultúra részét képezi 
és a magyar gasztronómia egyik 
legfőbb értéke.
Ezért is kezdeményezte Hartmann 
Imre alpolgármester, aki közel 
két évtizede a helyi borversenyek 
szervezője, hogy egy kóstoló ere-

jéig – hagyományteremtő szán-
dékkal – üljenek egy asztalhoz a 
szákszendi és környékbeli gazdák, 
hogy közösen elemezzék a saját 
főzetű itókáikat.
Tizenkét minta sorakozott péntek 
este a faluházban, köztük többek 
között körte, cseresznye, meggy, 
törköly és szilva párlatok.
Mint azt a hivatalos szabály-
zat rögzíti, az ilyen programok 
elsődleges célja a pálinka kulturált 
fogyasztásának népszerűsítése, a 

főzési tapasztalatok megosztása és 
megvitatása, a minőség javítása, s 
nem utolsó sorban a pálinkák/pár-
latok megmérettetése.
A jelenlévők értékelték a leadott 
minták illattisztaságát, illatkara-
kterét, íztisztaságát és karakterét 
és összharmóniáját, s bár minden-
kinek megvolt a kedvence, nem 
verseny volt pénteki, hanem egy 
szép hagyomány felélesztésének 
kezdete.

2017. FEBRUÁR 25., 
SZOMBAT 13:11

Tizenkilencedik alkalommal ültek 
fehér asztalhoz pénteken Szák-
szend és a térség bort készítő 
gazdái, hogy összemérjék nedűiket.
László Kálmán polgármester em-
lékeztetett arra, hogy közel két 
évtizede hívta életre a rendezvényt 
Hartmann Imre alpolgármester, aki 
egyéb elfoglaltsága miatt nem le-

hetett ott a mostani eseményen.
Kiss Bertalan, a zsűri elnöke ismer-
tette a verseny szabályait: a szín és 
a tisztaság 2-2, az illat 4, az íz és a 
zamat maximum 12 pontot ért, de 
a szokásokhoz híven, súlyozottan 
vették figyelembe a helyi szőlőből 
készült borokat.
A rövid bevezetőt követően érkezett 
a belövő bor, majd elkezdődött az 
italok minősítése, melyeket a zsűri 
mellett a jelenlévők is értékeltek. A 

62 borból 38 volt fehér, kettő rozé, 
a többi vörös, s bár 2016. nem úgy 
kerül be a borászok évkönyvé-
be, mint a legjobb évjárat, tíz 
aranyminősítés született, köztük 
Igar András szürkebarátja, ami 
egészen kiváló, 19 pontot ért el a 
20-ból.
Az említettek mellett 13 bor érde-
melte ki az ezüst, 25 pedig a bronz 
minősítést.

Több mint harminc gazda borozott

Pálinkát kóstoltak

Április 12.
Gyula napja, az esztendő századik 
napja, ezért száznapnak is nevezik. 
A délvidéken féregűző nap, a nagy-
takarítás, mosás, tisztálkodás nap-
ja. Ilyenkor a teheneket, lovakat is 
leöntötték, lemosták vízzel. 

Április 24.
Szent György napja, a sárkányölőjé, 
aki a lovagok, katonák, fe-
gyverkovácsok, vándorlegények 
védőszentje volt. A legenda szerint 
megölte a sárkányt és kiszabadítot-
ta fogságából a királylányt.
Az ókori Rómában ezen a napon 
ünnepelték a Paliliát, amely pász-

torünnep volt. Magyarországon az 
állatok tavaszi legelőre hajtásának 
napja, ekkor álltak újra munkába a 
juhászok, kanászok. Számos hie-
delem élt, melyekkel ezen a napon 
az állatok termékenységére, egész-
ségére igyekeztek jótékonyan hat-
ni. A döntően állattartásból élő né-
pek életében kiemelt jelentőséget 
tulajdonítottak ennek a napnak, 
hiszen az állatok megóvása a 
betegségektől, a járványoktól, 
a rontó szellemektől rendkívül 
fontos volt az egyén és a közös-
ség boldogulása szempontjából. 
Sok helyütt varázserejű füvek 
(gyógynövények) tűzre vetésével, 

füstölésel igyekeztek megóvni az 
állatokat a rontástól.
Az ország számos településén 
Szent Györgykor is gyújtottak 
tüzeket, amelyeket a legények kör-
betáncoltak, átugrottak.

Április 25.
Márk napja, búzaszentelő nap. 
Márk evangelista ünnepe. Általá-
ban az ünnepet követő vasárnap 
mise után a hívek a templom körüli 
zászlós körmenetben vonultak fel, 
majd a mezőn a pap megszentelte a 
búzát. A megszentelt búzaszálat az 
imakönyvbe tették és rontásűzőnek 
hitték.

Áprilisi jeles napok
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Gyerekeknek

Felnõtt 

ügyelet:

Minden hétköznap 
du. 16 órától reggel 8 óráig,

Szombaton, vasárnap
és ünnepnapokon 

24 órában biztosít ügyeletet.

Ügyeleti időn kívül, 
munkanapokon 8-16 óráig 

orvosi segítséget 
a 34/371-568-as 

számon lehet kérni.

KÖZPONTI 
ORVOSI ÜGYELET
TELEFONSZÁMA:

34/361-761, 

30/640-20-80



14 2017. áprilisSZÁKSZENDI
Hír mon dó


