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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 2017. áp-
rilis 24.-én rendkívüli ülést 
tartott, amelyen az alábbi na-
pirendi pontok szerepeltek:
  
1. Döntés az energiamegtakarítási 
intézkedési terv elkészítésével 
kapcsolatos aktuális feladatok-
ról.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester
Az energiahatékonyságról szóló 
törvény értelmében a közfeladat el-
látására szolgáló épület 
üzemeltetéséért és fenntartásáért 
felelős szervezet vezetőjének öt-
évente energiamegtakarítási tervet 
kell készíteni. Emellett gondos-
kodnia kell az épületeket haszná-
lók energiahatékonysági szemléle-
tének
formálásáról is. Az intézkedési terv 
célja a közintézmények energiafel-
használásának optimalizálása.
Fel kell mérni a közintézmények 
jelenlegi állapotát, amely alapján 
meg kell határozni a 
tervezett energiahatékonysági in-
tézkedéseket. Az intézkedési terv 
készítésére az önkormányzatnak
árajánlatot kell kérnie az épület-
energetikai szakértőktől. A képvi-
selő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az 
energiamegtakarítási terv elkészí-
tésével kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.

2. napirend
Települési Arculati Kézikönyv 
készítése.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester
A településkép védelméről szóló 
törvény 2016. július 23.-án lépett 
hatályba, melynek alapján a tele-
pülésképi rendeletet, valamint azt 
megalapozó, a települési környe-
zet megjelenését meghatározó jel-

lemzőket és elvárásokat összefog-
laló települési arculati kéziköny-
vet kell készíteni az önkormány-
zatnak 2017. október 1-ig. Az ar-
culati kézikönyvben a település-
képi jellemzőik alapján meg kell 
határozni az egymástól jól elkü-
löníthető településrészeket, vala-
mint azok vizuális megjelenését 
meghatározó arculati jellemzőit és 
értékeit. A kézikönyv összegyűjti 
a település helyi építészeti stílus-
jegyeit, melyeket egy építkezés-
nél figyelembe kell venni. A kézi-
könyv célja, hogy közérhető for-
mában, jó és rossz példák bemu-
tatásával kézzelfogható segítsé-
get nyújtson az építtetők és az épí-
tészek számára is. A Településké-
pi törvény hatálybalépésével már 
új településképi követelményt 
a helyi építési szabályzatokban 
nem lehet megállapítani, jelenle-
gi HÉSZ 2017. december 31. nap-
jáig alkalmazható. A kézikönyvet 
véleményeztetni kell a szakható-
ságokkal. Az arculati kézikönyv 
és településképi rendelet főépítész 
közreműködésével készülhet el. 

3. Adósságkonszolidációban 
részt nem vett önkormányzatok 
fejlesztése támogatás szerződés 
módosítása.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester 
A támogatási szerződés módosítá-
sa szükséges a 20 000 000 Ft-ból 
fennmaradó összeg felhasználásá-
ra. A fennmaradó összegből teljes-
sé tehető a Faluház nyílászáróinak 
cseréjére, valamint megoldható a 
Helyi Építészeti szabályzat módo-
sítása. 

4. napirend
Római Katolikus Egyház támo-
gatási kérelmének elbírálása.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester

A Római Katolikus Egyház kére-
lemmel fordult a képviselő-testü-
lethez, hogy járujon hozzá a szendi 
ravatalozó felújításához. A képvi-
selő-testület részletes költségvetést 
kért, melynek függvényében dönt a 
kérelemről.

5. napirend
Falunap programjának megtár-
gyalása.
Előterjesztő:
 László Kálmán polgármester
A beterjesztett programot a képvi-
selő-testület elfogadta.

6. napirend
Tájékoztató a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. közfoglalkoztatá-
si programjával, összefüggő ön-
kormányzatok szociális tűzifa 
igényléséről.
Előterjesztő: 
László Kálmán polgármester
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
2017. évi országos közfoglalkozta-
tási mintaprogramjai között szere-
pel a mezőgazdasági földterületek 
és az állami fenntartású közutak 
között külterületen fekvő, állami 
tulajdonban lévő területek tisztán-
tartása. A program során kitermelt 
faanyagra igénylést lehet benyúj-
tani, kizárólag szociális tűzifaként 
történő felhasználásra. Megyénk-
ben puhafa igényelhető. Az igény-
lésre önkormányzatunk képviselő-
testületének határozatot kell hoz-
nia. Az önkormányzatnak kell gon-
doskodnia a faanyag ingyenes szál-
lításáról. A képviselő-testület nem 
támogatja a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület zárt ülés kere-
tében földügyet tárgyalt.

Szákszend, 2017. május 4.

 Deákné dr Schiffner Márta
                      jegyző
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Az Országgyűlés 2016. május 
10.-én a 2016. évi XLI. törvény-
nyel módosította a vízgazdálko-
dásról szóló 1995. évi LVII. tör-
vényt, mely 2016. június 4-én lé-
pett hatályba. 

A módosítás vonatkozik többek 
közt a törvény hatályba lépése előtt 
engedély nélkül létesített vízkivé-
telt biztosító vízilétesítményre is. 
A tovább üzemeltetését kérelme-
zők 2016. június 4. – 2018. decem-
ber 31. napja közötti időszakra vo-
natkozóan szankció alkalmazása 
nélkül juthatnak a vízjogi fennma-
radási engedélyhez.

A jegyző hatáskörébe tartozik és 
a jegyző fennmaradási engedélye 
szükséges olyan kút fennmaradá-
sához, amely a következő feltétele-
ket együttesen teljesíti:

• a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ívóvízellátást szol-
gáló vízilétesítmények      védel-
méről szóló kormányrendelet sze-
rint kijelölt, kijelölés alatt álló, il-
letve előzetesen lehatárolt belső, 
külső és hidrogeológiai védőidom, 
védőterület, valamint karszt-vagy 
rétegvízkészlet igénybevétele, érin-
tése nélkül, és 500 m3/év vízigény-

bevétellel kizárólag talavízjkészlet 
vagy parti szűrésű vízkészlet fel-
használásával üzemel,
• épülettel, vagy annak építé-
sére jogosító hatósági határozattal, 
egyszerű bejelentéssel       rendel-
kező ingatlanon van, és a magán-
személyek részéről a házi vízigény 
és a háztartási igények kielégítését 
szolgálja, és
• nem gazdasági célú vízigény.

A fenti eseteket kivéve minden 
más esetben a vízügyi és vízvédel-
mi hatáskörrel rendelkező hatóság, 
azaz a fővárosi és megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatóságok fenn-
maradási engedélye szükséges az 
engedély nélkül létesített vízkivé-
telt biztosító vízilétesítményekre 
vonatkozóan.

Fennmaradási engedélyhez szük-
séges dokumentumok:

• kérelem (aláírással és lakcímmel 
ellátva)
• Adatlap (10/2007.(XII.23.) 
KvVM rendelet 3. melléklete)
• tulajdoni lap vagy bérleti szerző-
dés másolat + tulajdonosi hozzájá-
rulás
• helyszínrajz 

Az eljárási illeték: az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény sze-
rint 5000 Ft. 

Ügyintézési határidő: 45 nap.

Akik 2018. december 31-ig nem 
kérnek fennmaradási engedélyt, 
azoknak 2019. január 1-től vízgaz-
dálkodási bírságot kell fizetni. 

Amennyiben az engedély nélkül 
megvalósított vízkivételt biztosító 
vízilétesítmény vízgazdálkodási, 
környezet-, vagy természetvédel-
mi szempontból káros és átalakí-
tással nem szüntethető meg, a víz-
jogi fennmaradási engedély kiadá-
sára irányuló kérelmet el kell utasí-
tani és emellett az építettőt a léte-
sítmény megszüntetésére (elbontá-
sára) kell kötelezni.

Vonatkozó jogszabályok:
 - a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény,
 - a vízgazdálkodási hatósági jog-
kör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V.22.) Korm. rendelet

További információk a polgármes-
teri hivatalban kérhetők.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül 

létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények (kutak) 
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásról

MÁJFADÖNTÉS

 2017 június 2. 17:00
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A HÉV (Helyiérdekű Vasút) társa-
ság Bánhida (Tatabánya) és Pápa 
közötti vasútja a Dunántúl fon-
tos összekötő vonala, a dunántúli 
szénmedence és Pápa között léte-
sített vasúti kapcsolatot. A vasút a 
szénbánya, az erdészet és a mező-
gazdaság termékeit szállította.  
A vasútvonal megépítésére az 
1902. évi IV. törvénycikk. alap-
ján a ker.min. 16616/902. III. 8. 
sz. rendeletével kibocsátott en-
gedélyokiratában Mandel Gyula, 
Hoffmann Sándor és Quittner Vil-
mos budapesti lakosok 
mint társvállalkozók kap-
tak engedélyt. Megépíté-
sére és megfelelő beren-
dezésére 7 400 000 koro-
nában határozták meg a 
szükséges tényleges tő-
két. Ebből forgalmi esz-
közök beszerzésére 460 
000 korona, tartalékalap 
képzésére 120 000 koro-
na elkülönítését rendelték 
el. Az engedélyes köteles 
volt a síneket és egyéb 
szükséges felszereléseket 
belföldön beszerezni.
Az engedélyesek kötele-
zettséget vállaltak arra, 
hogy a m. kir. államvas-
utak Bánhida állomá-

sától a cs. 
kir. szab. 
déli vaspá-
l y a t á r s a -
ság Kisbér 
á l lomásán 
és a győr-
veszprém-
dombóvári 
helyiérde-
kű vasút 
Varsány ál-
lomásán ke-
resztül a m. 

kir. államvasutak Pápa ál-
lomásig vezetendő ren-
des nyomtávú helyi érde-
kű gőzmozdonyú vasutat 
megépítik és engedélyük 
tartama alatt folyamato-
san üzemben tartják.
A 91,0 km hosszú vona-
lat a Mandel-Hoffmann-
Quittner cég 11 hónap 
alatt készítette el, 1902. 
szeptember 12-én nyitot-
ták meg. Üzletkezelését a 
MÁV látta el.

A vasút dombvidéki vonalveze-
tésű, 25%-a haladt vízszintesben, 
78 %-a egyenesben. Legnagyobb 
emelkedője 10 ‰, ívsugarai 250-
3000 m között változtak. 
A pálya kialakításánál jelenté-
keny földmunkát végeztek, a leg-
nagyobb töltésmagasság 13,4 m, a 
legmélyebb bevágás 7,3 m volt. A 
vasút egy része mocsaras területen 
haladt.
A vonalon 179 hidat és átereszt lé-
tesítettek, amelyek közül csak ket-
tő érte el a 10,0 m-t. Több boltozott 
hidat is készítettek.

A 2007. március 4.-én megszüntetett 
vasútvonalunk emlékére

Vasútállomás

Csühös

Jelenlegi állapot

(Folytatás a következõ oldalon)
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Felépítményét 9,0 m hosszú, 23,6 
kg-os „i” jelű sínekből fektették, 
lengőillesztéssel, vágánymezőn-
ként 13 db 2,20 m-es talpfával, 
72,5 cm-es legnagyobb aljtávol-
sággal. A pályára 12 tonna tengely-
terhelést és 40 km/h sebességet en-
gedélyeztek.
A vonalon öt állomást (350 m vá-
gányhosszal), négy megállórakodó 
helyet (200-250 m vágányhossz), 
hat rakodóállomást (250 m) és 
négy megállóhelyet (100 m) léte-
sítettek. Állomásai: Dad, Császár, 
Bánk, Gicz-Hathalom és Ugod, 
rakodóállomásai: Környe, Szák-
Szend, Ete, Bakony-Szombathely, 
Tápszentmiklós és Pápa-Teszér, 
megálló-rakodó helyei: Oroszlány-

Dad, Franciavágás, Gyimót és 
Puszta-Gyimót, megállóhelyei: 
Kecskéd, Lázi, Románd és Ba-
kony-Tamási, vízállomásai: Dad és 
Ugod, 400 m használható vágány-
hosszal.
A 11 állomási felvételi épüle-
ten, hat raktáron, 12 nyílt rako-
dón és hat gabonaszínen kívül há-
rom mozdonyszín épült Bánhida, 
Varsány és Pápa állomásokon, va-
lamint 11 őrház.
A nyílt pályán 21 őrházat létesítet-
tek, 166 pályaszinti útkeresztező-
dés és 3 aluljáró épült. A pályaszin-
ti átjárók közül kettőt lehetett so-
rompóval elzárni.
A vasút km-kénti építési költsége 
80 610 korona volt. 

Forrás: Tisza István: A magyar ál-
lami, magán- és helyiérdekű vas-
utak fejlődése 1900 és 1914 között. 
ill. Dr. Horváth Ferenc: Magyaror-
szági vasútépítések 1900 és 1914 
között. In: Magyar Vasúttörténet 
1900-tól 1914-ig. 4. kötet. Buda-
pest, 1996. 90., 163-164. p.
A vasúti személyforgalmat a Gaz-
dasági és Közlekedési Miniszté-
rium a vonal fennállásának 105. 
évében gazdaságtalannak ítélte és 
2007. március 4-én megszüntette. 
A pályát ugyan ez idáig nem szá-
molták fel, mert időszakos teher-
forgalommal, valamint mentesítő 
vonalként számoltak vele, azonban 
2017-es állapotában községünket 
érintő része véleményem szerint 
már egyik funkcióra sem alkalmas.
Tekintettel, hogy a vasúti közleke-
dés 10 éve szűnt meg a Tatabánya-
Pápa vasútvonalon, kérem Önöket, 
hogy akinek a vasútvonallal kap-
csolatos emléktárgyai (képek, je-
gyek, vasúti „tárgyak”, stb) van-
nak, azokat jelezzék felém, hogy 
archiválhassuk az utókor számára.

László Kálmán
polgármester

Táj sinekkel
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2017. április 28-án is-
mét vendégünk volt a 
Tekergő Bábszínház. 
Kedves ismerősként fo-
gadták őket
az ovisok és az iskola 
alsó tagozatos tanulói.
Kiss  Marianna bábos  a 
gyerekekkel együtt fel-
elevenítette a tavaly lá-
tott mese történetét  és 
a szereplőket. Brekegi 
Barnabást a békát, Cili-
két a kisegeret, postás nyuszit, és 
Sima Sámuelt a rókát. Ez a mos-
tani mese is róluk szólt. Volt némi 

aktualitása is, ugyanis a Föld nap-
ja április 22-én volt. Miután meg-
beszélték- Mariann és a gyere-
kek- a szelektív szemétgyűjtés 

fontosságát, a szemete-
léssel kapcsolatos tud-
nivalókat ,kezdődhe-
tett az előadás. Minden 
percét élveztük. Nyo-
moztunk Brekegivel és 
Cilikével a szemete-
lő után ,örültünk ami-
kor Sima Sámuel lebu-
kott. Kacagtunk, tap-
soltunk jól éreztük ma-
gunkat. Ígérhetem talál-
kozunk még velük más-

kor is . Kíváncsiak vagyunk a töb-
bi kaladjukra is.

        László Kálmánné

Brekegi Barnabás és a nagy szemétkupac

2017. ÁPRILIS 21.,
PÉNTEK 05:52

1970. április 22-én 25 millió ame-

rikai emelte fel szavát a természe-

tért Denis Hayes amerikai egye-

temista kezdeményezésére. Ez a 

történelmi jelentőségű esemény 

az Egyesült Államokban – és az 

ország határain túl is – fontos 

változásokat hozott: az USA-

ban szigorú törvények születtek 

a levegő és a vizek védelmére, új 

környezetvédő szervezetek ala-

kultak, és több millió ember tért 

át ökológiailag érzékenyebb élet-

vitelre.

M a g y a r -

o r s z á g o n 

k ö r n y e -

z e t v é d ő k 

1 9 9 0 - b e n 

m e g a l a -

pították a 

Föld Nap-

ja Alapít-

ványt, és 

hírközpontot is létrehoztak az 

első magyar Föld napja esemé-

nyeinek koordinálására. Felhí-

vásukra kis falvakban és nagy-

városokban egyaránt sokan je-

lentkeztek.

A kezdetektől a 2016-ig el-

telt 46 évben a Föld napja vi-

lágméretű megmozdulássá vált: 

több mint egymilliárd ember 

vesz részt valamilyen környe-

zeti eseményen ezen a napon. 

A nemzetközi Föld Napja Háló-

zat 174 országban több mint 15 

000 szervezettel dolgozik.

A Föld 
Napja
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Dsida Jenő: 

Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Szeretettel
 köszönjük az 
édesanyákat,
nagymamákat 

és 
nevelőanyákat !

Nemcsak az édesanyákat köszön-
tötték május első vasárnapján 
Szákszenden, hanem ekkor tart-
ják rendre a szendi településrész 
búcsúját is.
Ez az alkalom a katoli-
kus templom védőszent-
jének, Munkás Szent 
Józsefnek az ünnepe. 
Szent József, Jézus ne-
velőapja. Az Újszövet-
ség szerint Dávid házá-
ból származott, ácsként 
munkálkodott Názáret-
ben, jelen korunkban a 
munkások védőszentje-
ként tisztelik.

A katolikus hagyományban József, 
a kádárok, a kocsigyártók, a tímá-
rok, a jegyesek, az ifjú házasok, 
a haldoklók védőszentje is, azo-
ké, akiket kísértés ér vagy szembaj 

gyötör, valamint a házépítésé, a re-
ménytelen ügyeké és a hirtelen ha-
lálé.
Az esemény elmaradhatatlan kísérő-
je a vásári forgatag, s idén erre nem 

lehetett panasz, hiszen ko-
radélutánra szinte meg-
telt a rendezvénynek he-
lyet adó terület. Hatalmas 
légvár, körhinták, vásári 
árusok okoztak örömöt a 
gyerekeknek, s nem utol-
só sorban szüleiknek, akik-
nek igencsak mélyen kel-
lett a zsebükbe nyúlni, ha 
csemetéjük minden kíván-
ságát teljesíteni akarták. 

Búcsú Szákszenden
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Iskolánk 4. osztályos ta-
nulóival április első he-
tét Környebányán az Er-
dei Iskolában, Bagoly 
doktor tanodájában  töl-
töttük. Minden évben 
lelkes, izgatott várako-
zás előzi meg ezt a he-
tet gyerekek, szülők, pe-
dagógusok részéről egy-
aránt Ez az idén sem 
volt másként. Kalandok-
ban, ismeretekben, pró-
batételekben bővelked-
tek azok a programok, 
amelyekkel vártam Var-
ga Józsefné, Gizike nénivel és Pa-
lotai Eszterkével a gyerekeket. Sán-
ta József hivatásos vadász magával 
ragadó izgalmas, érdekes történe-
tei minden csemetét elvarázsoltak. 
Mesélt „Isten legszentebb templo-
máról„, az erdőről, és a benne élő 
állatokról. Melyik gyereknek ne 
lenne érdekes kipróbálni a különbö-
ző vadhívó sípokat, a bőgőkürtöt; 
megfogni, megemelni egy hatalmas 
trófeát? Ott mindenki kipróbálhat-
ta. Az íjászkodásban is sokan reme-
keltek. Tóth Gábor „Állatijó” be-

mutatója felejthetetlen élmény ma-
rad úgyszintén valamennyiünk szá-
mára. Olyan módon mutatta be ked-
venc állatait: Sufnit, az egeret, Lu-
fit, a patkányt, Gumikát , a görényt, 
Mártikát, a nyestet, Csíkost, a bor-
zot, Borókát, a rókát, hogy biztosan 
a gyerekek is maradandó ismeret-
hez jutottak. A Gördülő Erdei Isko-
la Programkeretében Acél Gergely 
erdőmérnök vitte a csoportot a szó 
szoros értelmében a sűrűbe. Vele 
nyomoztunk az erdőben, kutattuk az 
erdő kincsei után. Nagy örömünkre 
nagyon sokat találtunk! Zoli bácsi-

val tavi túrát tet-
tünk, és megany-
nyi mérést vé-
geztünk el. Vele 
tettük próbára az 
esőkabátjainkat 
is. Igazi Erdei Is-
kolássá a Vitány 
vári túránk során 
váltunk. A túra 
után minden ta-
nodás lovagolha-
tott, és rophatta a 
táncot csütörtök 
délután. Az idő-
járás is megannyi 

meglepetéssel „kedveskedett” a hé-
ten a kis csapatnak. Az első nap so-
rán sütött a nap, szinte nyári meleg 
volt, majd szerdán előkerültek az 
esőkabátok is. A Vitány vári túránk 
során pedig a széllel kellett meg-
birkóznunk. Táborzáráskor, amikor 
minden résztvevő elismerő okleve-
let vehetett át  Bagoly doktor tano-
dájának sikeres elvégzéséről, még 
az eső is megsiratott bennünket.
Nagy kaland volt!

 Palotainé Papp Éva
  Éva néni

Mint arról tavaly októberi cikkünk-
ben beszámoltunk, kedves hagyo-
mányt indítottak útjára a község-
ben.
A volt hatósági húsbolt mögöt-
ti területen kialakított Babakert-
ben, minden alkalommal egy-egy 
fát, virágot ültetnek az újszülöt-
tek tiszteletére, amelyeket az apró-
ságok felnőve gondozhatnak majd 
tovább, érezve a kötődést a szülő-
faluhoz, a helyi közösséghez.
Azóta elkészültek azok a zászlók 
- amelyek Dr. Takács Ilona keze 
munkáját dicsérik -  és az új jö-
vevények érkeztét hivatottak hírül 
adni.

Ahogy a fiúk kék, a lányok rózsa-
szín szalagot kapnak növényeikre a 
Babakertben, úgy a lobogók is ezen 
színekben pompáznak – mutatta 
meg László Kálmánné ötletgazda.

Az elmúlt héten született egy kisfiú 
a településen, s hamarosan érkezik 
a következő is. Az örömteli esemé-
nyeket a védőnői helység ablakába 
kitett zászló jelzi.

Babazászlók

„A legszentebb templomban jártunk”
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Március elején kezdődött az OSZE 
tekeszakosztálya által szervezett 
öthetes, "Teke-élet-egészség" elne-
vezésű rendezvénysorozat, aminek 
projektzárójára pénteken várták a 
gimnázium nagytermébe az intéz-
mény diákjait, illetve a város és a 
járás iskolásait.
Amint azt Karácsony János, az 
oroszlányi tekések elnöke elmond-
ta, mintegy 200-an vettek részt 
az elmúlt időszak rendezvénye-
in, köztük 80 fiatal, az pedig külön 
öröm, hogy 8 gyerek már jelentke-
zett a tekeszakosztálynál, hogy ala-
posabban megismerkedne a sport-
ággal.
A "Teke-élet-egészség" elnevezé-
sű program célja sportág népsze-
rűsítése mellett az volt, hogy az 
előadásokkal, tanácsokkal a részt-
vevők minél szélesebb körű tájé-

koztatást kapjanak az egészséges 
táplálkozás fontosságáról, és az 
egészséges életmód tudatos kiala-
kításáról.
Az esemény végül a tekebajnok-
ság, és a szakággal összefüggő 
rajzverseny eredményhirdetésével 
zárult pénteken, s mindkettőn nagy 

sikerrel szerepeltek a szákszendi 
Öveges József intézmény diák-
jai, akik megnyerték a járási is-
kolák számára kiírt tekeversenyt, 
Sirokmán Fanni pedig a rajzver-
seny fődíja mellett, a harmadik he-
lyezésért járó ajándékokat is haza-
vihette.

Arattak a szákszendi gyerekek
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Az elesett magyar hősök emléke-
zetét először az első világháború 
idején, 1917-ben iktatták törvény-
be, Abele Ferenc vezérkari őrnagy 
kezdeményezésére. Abban az idő-
ben állt fel a Hősök Emlékét Meg-
örökítő Országos Bizottság, mely-
nek feladata a települések emlék-
mű-állítási programjának lebonyo-
lítása volt. Az egyik legismertebb 
alkotás az összes elesett első világ-
háborús katonára emlékeztető hő-
sök emlékköve, melyet 1929-ben 
avattak fel a budapesti Hősök terén 
a Millenniumi emlékmű előtt.
 A Hősök emlékünnepét az 1924. 
évi XIV. törvénycikk rögzítet-
te, mely kimondta, hogy „minden 
esztendő május hónapjának utol-
só vasárnapját (...) a magyar nem-

zet mindenkor 
a hősi halottak 
emlékének szen-
teli”. Ennek el-
lenére az ün-
nepet 1945-től, 
a kommunista 
időszakban nem 
tartották meg.
A rendszerváltás 
után újra lehetett 
ünnepelni az el-
esett magyar ka-
tonákat, majd 
a 2001-ben el-
fogadott LXIII. 

törvény a korábbi ünnep körét hi-
vatalosan is kibővítette mindenki-
re, „akik a vérüket ontották, éle-
tüket kockáztatták vagy áldozták 
Magyarországért.”

A Don-kanyarnál
A Don-kanyarnál
Elszálltak a könyörtelen hosszú évek, 
vele együtt mentek el az utolsó 
remények. 
Sokat emlegetett, átkozott Don-kanyar, 
Hol örök álmát alussza sok ifjú magyar. 
Domboldalán vagy a folyó mentén, 
Vadvirágok nyiladoznak a kopjafa 
tövén. 

Magyar baka fekszik lent a hideg 
földben, 
üzenetet is csak szél hoz dideregve. 
Sok ifjú gyermek és családos apa, 
ki a szeretteit soha többé nem láthatja. 
Mégis várja őt gyermek és feleség, 
kik csak félig érezték a család melegét. 

Megsárgult tábori levelet esténként
olvassák, 
minden áldott sorát százszor 
megcsókolják. 
Megfakult fényképeket sorba nézik, 
Könnybe lábad szemük, szívük újra
vérzik. 
Legyen ez a halálkanyar örökké
átkozott, 
Mit sok százezer magyar vére áztatott. 

Távol a hazától idegen földben, 
Elvesztettük őket mindörökre. 
De emlékük szívünkben örökké él, 
Míg magyar ember él a földtekén. 
Nagy árat fizettünk, hol ott semmi 
dolgunk, 
Az értelmetlen halált, mit örök 
gyászként hordunk. 

Emlékezzünk rájuk és soha ne 
felejtsék, 
Ifjú életüket derékba törték. 
Hajtsunk fejet némán és gondoljunk
rájuk, 
Egy percnyi csendet mit emlékükre
szánunk. 
Nincs bosszúvágyunk, azt szívünk nem 
akarja, 
Légy örökké gyászunk árvák 
Don-kanyarja.  

  Antóni Sándor
(Szalmatercs, 2003.)

A hősök emlékkövének avatása
1929. május 26-án

A magyar hősök      emlékköve 1940-ben

Hősök Napja
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Az apostoli hitvallás, a Hiszek-
egy 3. része, hitágazata, kezdődik 
így. Mert a hitvallásban azt valljuk, 
hogy nem akárkiben hiszünk – egy 
általunk elképzelt istenben, Allah-
ban, egy személytelen erőben, egy 
bennünk lévő isteni szikrában, ön-
magunkban stb. – hanem a Szent-
háromság egy igaz Istenben, a Bib-
lia Istenében. Aki Teremtő, Meg-
váltó és Megszentelő.
A teremtést értjük, a megváltást is, 
hogy Jézus eljött a bűnös embere-
kért, és meghalt értük a kereszten, 
hogy Isten megbocsáthassa és el-
törölhesse a bűneiket, hogy ne el-
vesszenek, hanem örök életük le-
gyen. De mi az a megszentelődés? 
Mi az, hogy a Szentlélek megszen-
tel?

Légy résen!
A megszentelődés annyit jelent, 
hogy az ember nem enged teret 
a bűnnek az életében, hanem ré-
sen van, leleplezi azt, harcol ellene 
bűnbánattal, bűnvallással, imádko-
zással. Mindezt természetesen nem 
a maga erejéből teszi, mert nem 
lenne rá képes, hanem az Úr Jézus 
Krisztustól nyert erővel.
De hol van itt a Szentlélek sze-
repe? Pünkösdkor azt ünnepel-
jük, hogy noha Jézus a feltámadás 
(Húsvét) után 40 nappal a menny-
be ment, nem hagyta magára híve-
it, hanem tíz nappal később elküld-
te hozzájuk a Bátorítót, Vigaszta-
lót, a Szentlelket.

Amire a saját ész és erő 
nem elég

Saját eszemmel és erőmmel nem 
lennék képes Jézus Krisztusban 
hinni, sem Őhozzá eljutni. A Szent-
lélek munkálkodik, amikor hallga-
tom az igét, az evangéliumot, hogy 
megértsem azt, megvilágosodom 
az igazságot illetően, és általa hal-

lom a megtérésre hívást. A Szentlé-
lek ébreszt hitet bennem.
A Szentlélek által leszek képes 
meglátni és felismerni a bűneimet 
és azok szörnyű következményét. 
Ezért megrettenek, és Istenhez me-
nekülök segítségért, és bűnbocsá-
natért. Így végzi el a megszentelő 
munkáját bennem.
A Szentlélek által válik számomra 
érthetővé és élővé Isten Igéje. Min-
den napra megkapom az Ige álta-
li vezetést. Persze ehhez olvasnom 
kell a Bibliát, és kérnem ezt a ve-
zetést.
A Szentlélek gyűjt engem össze 
közösségbe a többi hívővel, hogy 
a Szentlélek által Krisztust dicső-
ítsük, vegyük az ajándékait, és 
gazdagítsuk a közösséget a kapott 
ajándékokkal. Én szolgálom a kö-
zösségem a nekem adott ajándék-
kal, és élek azokkal az ajándékok-
kal, amikkel mások szolgálnak fe-
lém.
A Szentlélek által élvezem Isten 
bűnbocsánatát, általa történik a fel-
támadás is, és általa nyerek örök 
életet.

Tűzoltás lelki értelemben
A Szentlelket sajnos meg lehet ol-
tani, vagy meg lehet szomorítani. 
Amikor az ember tudatosan ellen-
áll a munkájának. Isten soha sen-
kire nem kényszeríti rá a hitet. Jé-
zus az ajtón át közlekedik. Kopog 
a szíved ajtaján (ez az, amikor hal-
lod a hívását), és ha megnyitod a 
szíved, akkor belép az életedbe. A 
Sátán viszont olyan, mint a tolvaj, 
nem az ajtón megy be, és lehetőleg 
úgy, hogy észre se vegyék. Cél-
ja, hogy raboljon, öljön és pusz-
títson. Célja, hogy elvegye tőled 
Isten áldásait és az örök életedet. 
Ezért gyakran úgy jön be, hogy 
kihasználja a lehetőséget, amikor 
kikapcsolod az öntudatodat (leré-

szegedéssel, droggal, vagy jógá-
val), vagy amikor tudományos-
nak hazudott okkult dolgokkal 
(paranormális jelenségek, jóslás, 
halottakkal való beszéd) foglalko-
zol. De ha ezeket nem teszed is, 
akkor is a Sátán uralma alatt vagy 
csak nem olyan erősen megkötö-
zött módon. Ezért fontos az, hogy 
életedet Jézus Krisztus uralma alá 
helyezd.
Ezért köszöntünk most mindenkit 
Pünkösd alkalmából ezzel az igé-
vel: „Meg ne részegedjetek bortól, 
amiben kicsapongás van, hanem 
teljesedjetek be Szentlélekkel.” Ef 
5,18

Matisz Jánosné Széll Éva Anna 
lelkipásztor

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).

Május 25. 
Mennybemenetel ünnepe: közös 
alkalom Szenden 18.00-kor.

Június 3.             
Konfirmációi  vizsga,száki  temp-
lom, 18:00
Istentiszteleti időpontok
Szák: 8:30
Szend: 10:30

Június 4. 
Pünkösd ünnepe. Várjuk a jubiláns 
konfirmáltakat. Konfirmáció lesz a 
száki evangélikus templomban.

Június 5. 
Pünkösd hétfő. Istentisztelet kö-
zösen 8.30-kor. (Utána egyházme-
gyei nap Nagyvelegen).

Június 18. 
Tanévzáró istentisztelet, közös alka-
lom 10.00-kor a száki templomban

Hiszek Szentlélekben…

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

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

Idén a táborunkat jún. 19-23-ig 
tartjuk. Helyszín: Szendi evan-
gélikus templom és gyülekeze-
ti ház. Kezdés minden reggel 
9.00-tól.
Szeretettel várunk minden 
gyermeket! Jelentkezés: Matisz 
Jánosné Széll Éva Anna lelki-
pásztornál.
Kérjük, vágja ki, és juttassa el 
hozzánk!

2017. ÁPRILIS 12., 
SZERDA 06:19
Két érdekfeszítő előadással vette 
kezdetét kedden délután az a ha-
gyományteremtőnek szánt sorozat, 
amelyben   a község különleges ka-
landokat megélt lakói számolnak 
be élményeikről.
Elsőként Hartmann Imre alpolgár-
mester tartott vetített-képes elő-
adást hazai és afrikai vadászka-
landjairól. Mint elmondta, a vadá-
szat elsősorban a természet és az 
élővilág gondozásáról, megóvásá-
ról szól, s csak másodsorban a va-
dak elejtéséről. Felidéz-
te emlékezetes eseteit, 
köztük azt, amikor két 
hét alatt, ugyanazon a te-
rületen három szarvasbi-
kát és egy vaddisznót si-
került elejteni. Ugyan-
csak beszámolt arról, 
amikor közel 250 méter-
ről kellett céloznia, mint 
később kiderült, ered-
ményesen.

Első külföldi vadászútja Afriká-
ba, Namíbiába vezetett. Érde-
kes, érzékletes előadásával átél-
tük számos kalandját.. Futottunk 
a bozótban a vadak után Imré-
vel. Éreztük ahogy belénk állnak 
a”tüskék”,amit csak harapófogóval 
lehetett kihúzni. Átéltük a kétség-
beesést amikor kinn voltak a sem-
mi közepén,az első elejtett vaddal, 
telefon és helyismeret nélkül. Szá-
mos trófeával tért haza első útjáról: 
pl.varacskos disznó-amiből vacso-
ra is készült, bár feledhető volt -, 
több növényevő és persze ragado-

zó is terítékre, került. Ezek trófe-
ái mind megtalálhatók Hartmann 
Imre mára már híressé vált gyűjte-
ményében.
Molnár Tibor, a délután másik elő-
adója nem mindennapi teljesít-
ménnyel, két hét alatt, 4 800 kilo-
métert motorozva utazta végig a le-
gendás 66-os utat az USA-ban.
Baráti invitálásra indult útnak 
2013-ban egy csapattal az álla-
mokba, ahol Chicagoban béreltek 
Harley-Davidson motorokat, be-
járva a sokak által irodalmilag és 
zeneileg is megörökített, a keleti és 

nyugati partot ösz-
szekötő utat. Utazá-
sa alatt rengeteg él-
ménnyel gazdago-
dott, érdekességgel 
találkozott, ame-
lyek fotóit szintén 
láthatták a rendez-
vény vendégei.

László Kálmánné
könyvtáros

Vadászkalandok Afrikában
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Az újságnak ebben a számában, sze-
retnék beszámolni röviden a gyüle-
kezetünknek az utóbbi időben lezaj-
lott fontos eseményeiről, valamint 
az előttünk álló gyülekezeti alkal-
makról.
Meg szeretnénk köszönni azoknak 
akik eljöttek hozzánk a Virágvasár-
napon tartott konfirmációs találko-
zóra. Mindenkinek nagyon örültünk 
és reméljük, hogy lelkiekben meg-
erősödve, a jó Isten áldásával tértek 
vissza otthonaikba. A húsvéti ját-
szóházunk is szépen lezajlott, a gye-
rekek tojásokat festettek, díszeket 
készítettek. Köszönjük a felnőttek 
segítségét az előkészületekben és a 
foglalkozásokban. Reméljük, hogy 
az Úr Jézus Krisztus feltámadásá-
nak ünnepét mindenki békességben 
élte meg, s azok akik részt vettek az 
istentiszteleteken és részesedtek az 
Úri szent vacsorában különösen is 
megtapasztalták a mi Megváltónk 
Jézus Krisztus megbocsátó szerete-
tét és kegyelmét.
Készülünk Anyák napján, máj.7-én, 
istentisztelet keretében is köszön-
teni az édesanyákat, hittanosaink 
szavalatai jókívánságai teszik majd 
emlékezetesebbé ezt az alkalmat. 
Áldozócsütörtökön, máj.25-én, 
mennybemenetel ünnepén, délelőtt 
9 órakor a szokott időben tartunk is-
tentiszteletet. Máj. 28-án amely hi-
vatalosan a konfirmáció vasárnap-
ja, egy felnőtt konfirmációnk lesz. 
Jún.4-én pünkösd első napján, mint 
minden ünnepen, meg lesz terítve 
az Úr szent asztala, várjuk azokat is 
akik az előző ünnepen nem tudtak 
eljönni Úrvacsorát venni. Másod 
napján pedig, ünnepi szokásainkhoz 
híven, szintén a szokott időben lesz 
az istentisztelet, melyen hozzánk ér-
kező legátus fogja az igét hirdetni.
A mi Urunk Jézus Krisztus feltá-
madása után többször is megjelent 
a tanítványainak, és sokaknak, hogy 

bizonyítsa azt, hogy él. Ezt mond-
ta nekik:" Én veletek vagyok a vi-
lág végéig!" Ez azt jelenti, hogy Jé-
zus él, és megtapasztalhatóvá teszi 
magát mindazoknak, akik Őt segít-
ségül hívják, akik imádkoznak hoz-
zá, akik elmondják neki fájdalmai-
kat, gyászukat, nehézségeiket, akik 
kérnek önmaguknak és másoknak, 
hitet, megbocsátást, segítséget. Az 
Isten Fia már nem testben van kö-
zöttünk, hanem a Szentlélek hatá-
sára mi megérezhetjük azt, hogy 
bennünket Isten szeret, hív, ösztö-
nöz arra, hogy mi őt keressük. Nem 
neki van szüksége ránk, hanem ne-
künk van szükségünk rá, hogy bé-
késebb, kiteljesedettebb életet él-
jünk, mert ha a Szentlélek el kezd 
dolgozni az életünkben, akkor job-
ban meg fogjuk ismerni magun-
kat, jobban fogjuk látni tévedése-
inket. A hamisságok eltűnnek, sok 
zavaros helyzet megvilágosodik, 
azért, hogy el tudjon indulni a ha-
rag helyett a megbocsátás, az indu-
latok helyett a másik megértése. A 
Szentlélek jobban megismerteti ve-
lünk Istent, és azt, hogy ő mit kíván 
tőlünk, megtanít arra, hogyan vi-
selkedjünk felebarátainkkal, a kö-
rülöttünk élőkkel. A Szentlélek Is-
ten bele enged tekinteni az Isten 
igazságaiba,amik teljesen külön-
böznek a mi igazságainktól, mert 
az, amit mi igazságnak tartunk, az 
sokszor hamisság, önzés és önma-
gunk bűneinek a takargatása. 
Pünkösdkor a bölcsességnek a vi-
gasztalásnak Lelkét ünnepeljük. 
A mi Urunk Jézus Krisztus ígére-
te szerint, feltámadása és mennybe-
menetele után elküldte Őt, a Szent-
lelket, leszállt a tanítványokra a 
Szentháromság Isten harmadik sze-
mélye, aki egyforma a Fiúval és az 
Atyával. Ez a Lélek majdnem kicse-
rélte a tanítványokat, teljesen átfor-
málódtak. Bátrak lettek, bizakodók, 

megerősödött a hitük és elkezd-
tek másoknak is beszélni Jézus fel-
támadásáról! Vitték az evangéliu-
mot! Mi is ezt szeretnénk tenni ked-
ves olvasók, vinni nektek az evan-
géliumot. Ennek a szónak az a je-
lentése, hogy örömhír. Mi az  öröm-
hír amit viszünk?! Az, hogy van élet 
a halál után, meg lehet változni, el 
lehet kezdeni hinni Jézusban, el le-
het fogadni azt, hogy ő szeret, el le-
het kezdeni jobban megismerni az 
Istent, és el lehet kezdeni jobban ra-
gaszkodni azokhoz akik ebben a fa-
luban őt képviselik. Kik ezek? Ezek 
a hívő emberek, a gyülekezeti ta-
gok, maga a gyülekezet. Foglalkoz-
zunk a gyülekezetünkkel, de ne úgy 
hogy szidjuk azokat akik oda jár-
nak, hanem úgy, hogy imádkozzunk 
értük, törődjünk velük, és vegyük ki 
mi is a részünket gondjaikból, ne-
hézségeikből, tegyük oda magun-
kat, mert Isten mindenkit ott sze-
retne látni a gyülekezetben, mert a 
gyülekezet az Istené, az Isten akara-
tából van és létezik, azért aki ellene 
szól és beszél, az  Isten ellen szól, 
az vétkezik. A gyülekezet azoknak 
közössége akik azt szeretnék, hogy 
az Isten megtisztítsa őket. Ők nem 
tartják magukat különbnek mások-
nál, hiszen Isten előtt egyformák 
vagyunk, mindnyájan követtünk és 
követünk el bűnt, mind bűnös, gyar-
ló emberek vagyunk, mind rászoru-
lunk az Isten kegyelmére. A gyüle-
kezet azoknak közössége, akik ke-
resik az Urat, és ezt azzal mutatják 
meg, hogy elmennek az Ő házába a 
templomba, hogy ott hallgassák az 
Isten szavát, az Igét. Azt kívánjuk, 
hogy sokan kezdjék el keresni az 
Urat, indítsa a Lélek a szívüket arra, 
hogy elinduljanak, eljöjjenek. Nem 
az emberekért, önmagukért és az Is-
tennel való találkozás miatt!

Sugárné Damó Márta
 ref.lp.

Kedves Olvasók!
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Május 01. - 
Munka ünnepe:
1890 óta a munkások nemzetközi 
ünnepe. Eredete a régmúltra visz-
szavezethető. Régen az egyház a 
Fülöp és Jakab apostolokat ünne-
pelte e napon, később Szent Jó-
zsefre, Jézus nevelőapjára emlé-
keztek e napon, míg 1891-ben a II. 
Internacionalé a munkások ünne-
pének nyilvánította május elsejét. 
Magyarországon (Buda-Pesten) 
először 1890-ben ünnepelték fel-
vonulással ezt a nemzetközi mun-
kásünnepet.

De ehhez a naphoz kapcsolódik 
még a májusfa állítása is (A széke-
lyek jakabfának, hajnalfának, má-
sutt májfának is nevezik).
Források szerint már a XV. Század-
ban szokás volt, de eredete valószí-
nűleg még régebbi, a római Florália 
pogány szokásából eredeztethető. 
Ezeknek a több napig tartó fesztivá-
loknak a késői utóda a majális.
A májusfa a tavasz, a természet új-
jászületésének a szimbóluma, de 
jelenti a lányok elismerését, a nagy-
lányokhoz való tartozást. (Május 
elsejére virradóra szokás állítani a 
nagylányok háza előtt.)

A legények csoportokba verőd-
ve, éjszaka állítják, ami lehet su-
dár fa, vagy zöldellő, virágzó ág. 
Szalagok, kendők, virágok, üveg 
bor és más ajándékok is kerülnek 
rá, néhol egy kis táblát is akasz-
tanak rá, amelyen értékelik a lány 
„magaviseletét”. Ezzel adták a 
falu tudtára, hogy melyik lány 
tetszik nekik.
Sok helyütt pünkösdkor vagy má-
jus végén „kitáncolják” a fát, va-
gyis a fát kidöntik táncmulatság 
keretében, muzsikaszó mellett.
De szokás még a májusi virág kül-
dése is. A legények szépen feldí-
szített cserepes virágot küldenek 
annak a lánynak, akinek udvarol-
nak, s a virág az ablakba kerül.

Május 4. - Flórián napja:
A tűzoltók védőszentje.
A legenda szerint ugyanis imádsá-
gával már gyermekkorában meg-
mentett egy égő házat az elhamva-
dástól. Tisztelete az újkorban élén-
kült meg, és elsősorban Közép-Eu-
rópára volt jellemző.

Fagyosszentek: Május 12 – 
Pongrác, Május 13 – Szer-
vác, Május 14 – Bonifác 
napja:
Ókeresztény vértanúk napja. 
A népi megfigyelés szerint a tava-
szi meleg napok ezeken a napokon 
hirtelen hidegre változnak, nem rit-
kák az éjszakai fagyok. Hogy a fia-
tal palánták ne károsodjanak, ubor-
kát, paradicsomot, babot általá-
ban csak a fagyosszentek elmúltá-
val ültették el s védekezésképpen a 
gyümölcsösökben ilyenkor füstöl-
nek.

Május 16. - Nepomuki Szent 

János (a gyónási titkot meg-

őrző cseh vértanú ünnepe):

Cseh vértanú szent, a hajósok, vízi-

molnárok védőszentje.

Szobrait általában víz közelében 

állítják fel. Pl. Baján is található.

Ilyenkor zöld ágakkal, gyertyák-

kal díszítik fel, hajóra viszik és vízi 

körmenetet tartanak a tiszteletére. 

Ez az ún. Jánoska-eresztés.

Május 25. - Orbán napja:

A kocsmárosok, kádárok, szőlé-

szek védőszentje. Sokfelé szobrot 

állítottak neki és ünnepi körmenet-

tel járultak hozzá kérve tőle a bősé-

ges szőlőtermést.

Pünkösd:

Időpontja változó (húsvét utáni 50. 

napon tartják) május 10-e és június 

13-a közé eshet.

A keresztény egyház a Szentlélek 

eljövetelét ünnepli e napokon.

Számos népszokás kapcsoló-

dik hozzá pl. a "besspávázás", 

"törökbasázás", "rabjárás", a Pün-

kösdi királyné járás.

Az ünnephez kapcsolódnak időjá-

rás-, és termésjósló hiedelmek is, 

ha ilyenkor esik, jó termés várha-

tó. A régi öregek e napokon zöld 

ágakat tettek az istállókra, a há-

zakra, a kerítésre a gonosz szel-

lemek ellen.

Májusi népszokások
Május hónap neve a római 
Maja, a termékenység isten-
nőjének nevéből ered. De hív-
juk még: Ígéret havának – Ta-
vaszutó havának és Pünkösd 
havának is. 
Májusban több ünnepet, jeles 
napot tartunk számon, és sok 
kedves, szép, régi eredetű nép-
szokás is kötődik a hónap har-
mincegy napjának egyikéhez, 
másikához. 
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Egy kis fejtörő :
A szókereső ábrában olyan növények neveit kell megtalálni, amely-
eket  elrejtettünk függőleges és vízszintes irányban.

A T N E M Á L K Í C
S N E D A H O B R Á
Z Á F A R S N E I K
Ó P E E G C C G S A
R I L D A I O Ó Z G
A L E I R R R N A Á
S U J H É E G I F A
Z T C C T K O A Ű M
A O S R A I N C U L
B Í B O R K A N N A

Két betűs szavak: ág, fű
Három betűs szavak: luc
Négy betűs szavak: lonc
Öt betűs szavak: menta, kanna, rózsa, írisz
Hat betűs szavak: almafa, orgona
Hét betűs szavak : begónia, bíborka, orchidea, tulipán
Nyolc betűs szavak: ciklámen, kikerics
Kilenc betűs szavak: margaréta, bazsarózsa, nefelejcs

1: piros
2: kék
3: lila 
4: narancs
5: sárga
6: zöld

Felhívás 
kirándulási 

igény 
felmérésére
1. nap: Balassagyarmat 
(palóc múzeum, hely-
történeti gyűjtemény) – 
Hollókő (ófalu)

2. nap: Recsk 
(történelmi emlékhely) 
– Bükkszék (fürdő), 
Parád (kocsi múzeum)

3. nap: Demény(fürdő) 
– Hatvan (vadászati mú-
zeum)
Szállás Sástó 
(Mátra Kempingben 
lévő hotelben)

Időpont: 
2017. június 23-24-25.

Bővebb felvilágosítás 
és jelentkezés 

2017. május 25.-ig 
a Polgármesteri 

Hivatalban
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Hősök  Napi 
megemlékezés 

 2017.05.28-án
Szákon:16:00, Szenden:16:30
Szeretettel  várunk mindenkit

Felnõtt ügyelet:
Minden hétköznap du. 

16 órától reggel 8 óráig,

-Szombaton, vasárnap és 

ünnepnapokon 24 órában 

biztosít ügyeletet.

-Ügyeleti időn kívül, mun-

kanapokon 8-16 óráig orvo-

si segítséget a 34/371-568-

as számon lehet kérni.

KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET

TELEFONSZÁMA:

34/361-761, 
30/640-20-80

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.

Szákszendi 
Hír mon dó

A Szákszendi Ön kor mány zat 
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


