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  "Ím eljött az áldott új nap
zengő üdvös ünnepe
szent királyunk-Istvánunknak!
Míg tart e világ heve,
örvendjen, ki őáltala
lőn Urunk örököse
s érdeméből nyeri vala,
hogy a mennynek részese ..."
 
 A tartárjárást követő reménységesebb idők-
ben keletkezett, latin nyelvű himnusz-krónikás 
ének magasztalta így Szent Istvánt.
István királyunk sírját 1038. augusztus 20-án 
- szentté avatásakor - nyitották fel a székesfe-
hérvári bazilikában, s az egyház azóta is ezt a 
dátumot tartja ünnepként. Mindazonáltal attól 
fogva, hogy 1818-ban Ferenc császár megen-
gedte Szent István Budán őrzött kézereklyéjé-
nek a budai Várhegyen történő ünnepélyes kö-
rülhordozását, messze földön híressé váltak a 
budai István-napok.
Ez az esemény terebélyesedett a XVIII. szá-
zad végén országos méretűvé. Ezeken az ün-
nepnapokon az ünnepi asztal ékessége volt az 
új lisztből készült kenyér, s az aratók mulatsá-
gát még inkább színesítette a nyáron névnapju-
kat tartó Istvánok ünnepe is! 

István király törvényeivel a keresztény tanítá-
sokat az állam minden alattvalójára kötelezővé 
tette. Nevéhez tíz egyházmegye megszervezé-
se kötődik, ezek élén érsek, illetve püspök állt. 

A keresztény tanítás a királyság legszilárdabb 
bázisává, a megtelepült társadalom minden-
napi életének megtartó erejévé vált. A kitűnő 
hadviselő és belső ellenfelein győzedelmeske-
dő, erőskezű uralkodó 1038-ban ¬a történészek 
becslése szerint ¬63 éves korában hunyt el. 
45 esztendővel később VII. Gergely pápa Ist-
vánt és fiát: Imre herceget, a szentek sorába 
iktatta. A magyar nép erre az időpontra 1083. 
augusztus 20-ára ¬évszázadok óta kegyelet-
tel emlékezik. Államalapító Szent István ün-
nepe, amely a hagyomány szerint egyben az 
új kenyér napja ¬ nemzeti ünnep. Az Ország-
gyűlés döntése értelmében 1991-től augusz-
tus 20-a a Magyar Köztársaság hivatalos ál-
lami ünnepe is. 

Magyarország nemzeti és állami ünnepe
 I. István király szentté avatásának évfordulója,
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A Komá-
rom-Eszter-
gom Megyei 
Önkormány-
zat támogatá-
sával a Terü-
let- és Tele-
pülésfejlesz-
tési Opera-
tív Program 
(TOP) kereté-
ben a közel-
jövőben több 
mint 60 tele-
pülésen való-
sulnak meg 
fejlesztések: 
intézmények 
újulnak meg, 
épületenergeti-
kai korszerűsítésekre kerül sor, 
iparterületek kerülnek kialakí-
tásra, turisztikai látogatóköz-
pontok nyílnak meg, de számos 
településen az egészségügyi és 
szociális alapellátás területén is 
fejlesztésekre számíthat a lakos-
ság. 
A megyei önkormányzat többek 
között Szákszend pályázatát is 
támogatta, ahol uniós forrásból 
szociális és gyermekjóléti köz-
pontot alakíthatnak ki. A kivá-
lasztott, önkormányzati tulajdon-
ban lévő épületet átalakítják és 
korszerűsítik, hő- és víz szigete-
lik, akadály  mentesítik, napele-
mes rendszert építenek ki, ezen 
kívül bútor és eszközbeszerzésre 
is sor kerül. A 41 millió forintból 
megvalósuló projekt során 3 szo-
ciális alapszolgáltatás, a szociális 
étkeztetés, a házi segítségnyúj-
tás, valamint a család- és gyer-
mekjóléti szolgáltatás fejleszté-

se valósul meg, a szolgáltatások 
így egy helyen, mindenki szá-
mára egyenlő eséllyel elérhető-
vé válnak.  
„A területi elvet figyelembe véve 
a tervezett illetve az előkészítés 
alatt álló fejlesztések a megye 
egész területét lefedik. Kiemel-
ten fontosnak tartom ugyanis a 
kistelepülések, a községek tá-
mogatását” – mondta Popovics 
György, a megyei közgyűlés el-
nöke a megítélt TOP-os támo-
gatásokkal kapcsolatban. Hoz-
zátette, a munka nem áll meg: 
március 31-ével megjelentek a 
2017. évi TOP-os pályázatok is. 
A kiírások révén több mint 8,1 
milliárd Ft támogatás juthat még 
a településeknek. Inkubátorhá-
zak fejlesztésére, leromlott vá-
rosi területek rehabilitációjára, 
helyi identitás és kohézió erő-
sítésére, valamint újabb turisz-
tikai, közlekedési, vízrendezési 
és energetikai projektekre nyújt-

hatnak pályázatokat az önkor-
mányzatok és egyéb, a kiírások-
ban szereplő szervezetek.  

A települések szolgálatában
„Fontosak azok a pályáza-
ti lehetőségek, amelyek a kis-
települések igényeit veszik fi-
gyelembe. Elsősorban ugyan-
is a településeken élők tud-
ják, hogy mely területeken 
van szükségük fejlesztésekre. 
Ezért jött létre az úgynevezett 
Területi Operatív Program 
(TOP), amely a megyei önkor-
mányzaton keresztül közvetle-
nül a községekhez jut el, ahol 
- akár energetikai, akár más 
célú beruházások valósulnak 
meg, a fejlesztések mind az ott 
élők, így a közösség erősödését 
tudják majd szolgálni” –tet-
te hozzá Czunyiné Dr. Berta-
lan Judit, a térség országgyű-
lési képviselője.

Szociális központ létesül Szákszenden

Czunyiné Dr. Bertalan Judit Popovics György



32017. augusztus SZÁKSZENDI
Hír mon dó

Az óvodai Szülők az 
utóbbi időben új erő-
re kaptak. Igyekszünk 
minél több alkalommal 
olyan családi rendezvé-
nyeket szervezni, amely-
lyel kicsit össze tudjuk 
kovácsolni a közösséget, 
és amivel a gyerekeknek 
örömet, élményeket ad-
hatunk.
Az Óvodai Szülők Kö-
zössége szervezésében a 
legutóbbi rendezvényük 
az év végi batyus csalá-
di nap, 
2017.05.28-án vasárnap 
délután volt a Szendi Ka-
tolikus Plébánián, a Szü-
lők közreműködésével.
Ezúton is külön szeret-
nénk megköszönni a Ka-
tolikus Egyháznak és Plé-
bánosunknak, hogy a plé-
bánia immáron 
3. alkalommal biztosított helyszínt a 
rendezvényünk lebonyolításához, jó-
tékonyságból. 
Köszönjük a figyelmet felénk, az 
önzetlen segítséget és a támogatást, 
ahhoz, hogy egy összetartó, hagyo-
mányőrző közösséget élesszünk fel!      
 A gyerekeknek, ugri csúszdával, fa 
készségfejlesztő játékokkal, csillám 
tetoválással készültünk. Meghívtuk 
a Nagyigmándi Tűzoltókat szülői 
közreműködéssel, akiknek ezúton is 
köszönjük, hogy eljöttek a gyerekek-
hez és egy óriási élményt adtak ne-
kik azzal, hogy birtokba vehették a 
tűzoltóautót, majd később a habten-
gerben élvezhették a kicsik a jó időt.  
Ezúton köszönjük a Nagyigmándi 
Tűzoltó Parancsnokságnak, hogy 
rendelkezésünkre bocsájtották a 
tűzoltóautót és a tűzoltóikat, va-
lamint a Tatabányai Tűzoltó Pa-
rancsnokságnak a habgenerátort!                                                                                                                                   
   Aznap volt a megemlékezés a Hő-
sök Napja alkalmából, melyre a gye-

rekekkel kimentünk egy-egy szál vi-
rággal, hogy emlékezzünk hőseinkre. 
Köszönjük az Óvónőknek, hogy el-
jöttek, szabadidejükben egy rövid 
időre, hogy lássák a Szülők milyen 
programokkal készültek a gyerekek-
nek.  
Köszönjük Polgármesterünknek, 
László Kálmánnak, hogy megtisztel-
tek minket azzal, hogy az ünnepség 
után meghívásunknak eleget téve, 
ellátogattak rendezvényünkre és ve-
lünk fogyasztották el az uzsonnát. 
Köszönöm a Szülőknek a sok mun-
kát és időt, amit erre áldoztak, mire 
sikerült mindent összeszerveznünk!  
A plébánia, a tűzoltóautó, a habge-
nerátor és a tűzoltók közreműködése 
jótékonysági alapon történt!
Az egyéb felmerülő költségeket a 
résztvevő Szülők finanszírozták!
Jó érzés látni, hogy van, ami kicsit 
felrázza és megmozgatja az embere-
ket, van, aminek együtt, közösen tu-
dunk örülni. Látni, ahogy a gyere-
kek felhőtlenül, kötetlenül játszhat-
nak, látni, ahogy a Szülők ismét egy-

másra találnak, a sok ne-
vetés, beszélgetés, hogy 
kicsit kilépjünk a hét-
köznapokból. Sokan va-
gyunk állandó rohanás-
ban a gyerekek, az ott-
hon és a munkahely kö-
zött és mindig minden-
hol próbálunk megfelel-
ni, helyt állni. 
Kell arra időt szakítanunk, 
hogy az ember kicsit fel-
lélegezzen, kicsit elen-
gedje magát a hétköznap-
ok gondjaitól, hogy együtt 
legyünk és ezekből a pil-
lanatokból újra feltöltőd-
jünk, erőre kapjunk. 
A gyerekek azok, akik-
kel újra elkezdhetjük ösz-
szefogni a kis falunkban 
élőket, Ők azok, akik a 
legerősebb mozgató erő 
egy közösség életében, 

Ők Szákszend jövője. Adjunk nekik 
olyan élményeket, hogy természetes 
legyen számukra, hogy összetartunk, 
segítjük egymást, megemlékezünk 
és hagyományokat őrzünk.
Annyi jó ember van a faluban, akik 
szívvel-lélekkel próbálkoznak és 
dolgoznak azon, hogy a falu éle-
te kicsit pezsgőbb, kicsit színesebb 
legyen, de sajnos van, hogy akadá-
lyokba, falakba ütközünk.
Azoknak az embereknek is szeret-
nénk ezúton üzenni akik, azon mun-
kálkodnak, hogy a falunknak jobb 
legyen, fogjunk össze, mert a mi cé-
lunk az, hogy ismét felélesszük azt 
a Szákszendet, ahol a boldog gyere-
keinkkel együtt és egymással közre-
működve élhetünk. 
Mi hiszünk abban, hogy igenis van 
önzetlen és jóindulatú segítség!
Hálásan köszönjük, mindazoknak, 
akik támogatnak és segítenek minket 
a munkánkban!

Ravaszné Süle Katalin 
és az Óvodai Szülők Közössége

EGYÜTT A GYERMEKEINKÉRT, EGYMÁSÉRT, 
SZÁKSZENDÉRT, A JÖVŐÉRT
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Gaudeamus 
igitur…

…hangzott a ballagók ajkán. A bal-
lagási ünnepély minden végzős ta-
nuló számára örök emléket ad. Az 
év közben oly magabiztosnak és 
határozottnak tűnő diákok a bú-
csúzás perceiben meghatódottság-
tól elcsukló, - csendes hangon éne-
kelték a hagyományosan ballagók 
számára íródott kedves dalokat. 
Az esztétikusan feldíszített isko-
la, osztályok ünnepi ranghoz méltó 
hangulatot, búcsút nyújtottak szá-
mukra.
Az eljárási rendnek megfe-
lelően minden tanuló bead-
ta továbbtanulási jelentke-
zési lapját, és felvételt nyert 
valamely középfokú oktatá-
si intézménybe. Néhányan 
nem az elsőként megjelölt in-
tézménybe nyertek felvételt. 
Ennek oka a központi felvé-
telin nyújtott teljesítmény, 
vagy a korábbi tanulmányi 
eredmény volt. A 16 tanu-
lóból hárman gimnázium-
ban, hatan szakgimnázium-
ban és öten szakközépisko-
lában folytatják tanulmánya-

ikat. Két tanuló sikertelen tanévzá-
rása miatt nem iratkozhat be az új 
oktatási intézménybe. Egyikük ja-
vítóvizsgát tehet, ő az augusztusi 
sikeres javítóvizsga megtétele után 
kap lehetőséget a beiratkozásra. 
Palotainé Papp Éva igazgató a tan-
évzárón elismeréseket adott át a 
legkiválóbb diákoknak, majd a 
rendezvény zárásaként méltatta a 
nyugdíjba vonuló Havasiné Orbán 
Ildikó több évtizedes pedagógiai 
munkásságát.

Búcsú a tanító nénitől

„Kell még egy szó mielőtt men-
nél…”
Palotainé Papp Éva igazgató-
nő a ballagó és tanévzáró ünnep-
ségen méltatta a nyugdíjba vonu-
ló Havasiné Orbán Ildikó több év-
tizedes pedagógiai munkásságát. 
Részletek a búcsúbeszédből:
"Ebben a pillanatban halkul el a 
hangom. Ma nemcsak a ballagó 
nyolcadikosok lépik át utoljára az 
iskola kapuját, ma egy kedves kol-
légától is búcsút veszünk. Míg ne-
kik most kezdődik az igazi nagybe-
tűs élet, addig Havasiné Orbán Il-
dikónak, mindenki Ildi tanító néni-
jének a mai nappal zárul iskolánk-
ban eltöltött 40 éves szolgálata.
Mindenki egy megbízható, pon-
tos, precíz, önmagával és mások-
kal szemben is egy nagyon magas 
mércét felállító emberként ismer-
hetett és ismerhet, aki munkájára 
minden területen nagyon igényes. 
Pályafutásod alatt emberi és ne-
velői magatartásod, stílusod min-
dig kifogástalan, példaértékű volt. 
Óráidat az igényesség, gondosság, 
tervszerűség, kreativitás, a gyer-
mekekkel való sokoldalú törődés, 
értékközvetítés, élménynyújtás jel-

lemezte. A tanítási óráidra 
való felkészülést a lelkiis-
meretesség, a lényegre tö-
rés, a gyermekekkel szem-
ben támasztott igényesség 
jellemezte. Kitűnő pedagó-
giai érzékkel, önzetlenül, 
hozzáértéssel, őszinteség-
gel és végtelen türelemmel 
oktattál és neveltél tanulót, 
szülőt és kollégát egyaránt.
Minden tanévben magas 
szinten, nagy odafigyelés-
sel végezted munkádat. Al-
sós munkaközösség-veze-
tőként sok segítséget nyúj-
tottál pályakezdő és már 

(Folytatás a következõ oldalon)

Ballagás - továbbtanulás, tanévzáró

 Havasiné Orbán Ildikó
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gyakorló kollégáknak egyaránt. 
Munkádat mindig körültekintően 
végezted. Adminisztrációs mun-
kád mindig naprakész, példaérté-
kű, precíz volt. A klasszikus pe-
dagógus megtestesítője, települé-
sünk meghatározó tanáregyénisége 
vagy. Iskolánkban nevedhez köt-
hető a mozgásfejlesztésen alapuló 
Ayres terápia bevezetése. A prog-
ram megvalósításához sikeres pá-
lyázat megírásával gazdagítottad 
intézményünk eszközparkját.
Közösségépítő tevékenységed pél-
damutató. Iskolánk hagyománya-
ihoz igazodva vállaltad több isko-
lai rendezvény, ünnepi műsor, sza-
badidős foglalkozás szervezését, 
vezetését. A tehetséggondozáson 
kívül figyelmet fordítottál és élen 
jártál a nehezebben, lassabb tem-
póban haladó tanulók felzárkóz-
tatásában. Nyitott voltál a tanu-
lók problémáira, azok kezelésében 
mindig partner voltál. Különös fi-
gyelemmel fordultál a nehéz körül-
mények közt élő családok gondjai 
felé. Az iskolában a jó kiegyensú-
lyozott munkahelyi légkör és em-
beri kapcsolatok kialakítására tö-
rekedtél. Az iskola alapértékeinek 
megteremtésében és főként annak 
gyakori megvalósításában vállaltál 
nagyon komoly szerepet.
Kedves Ildikó! Az első tanító em-
lékét soha nem felejti el senki, volt 
tanítványaid sem, jómagam sem. 

Pályakezdő tanító néniként én is 
Tőled kaptam segítséget, bátorí-
tást, ha elbizonytalanodtam egy 
– egy megoldandó probléma kap-
csán. Elismerés volt minden dicsé-
reted. Jó volt együtt örülni veled a 
közösen elért eredményeknek.
Nagyon jó szívvel gondolok visz-
sza ezekre az évekre. Köszönöm 
szépen. Az elkövetkezőkben mi is 
biztosan sokat fogjuk emlegetni 
a tanáriban, vajon, ehhez Ő most 
mit szólna? Vajon hogyan csinál-
ná? Azt mondják, aki sokáig a gye-
rekek közt él, egy kicsit maga is 
gyermek marad. Ildikó ezt mindig 
örömmel vállalta, hiszen emlékez-
hetünk arra, hogy mindig szívesen 
táncoltál együtt a gyerekekkel sep-
rűs táncot Luca – napkor, farsang-
kor, énekeltél együtt velük rendez-
vényeken. Sok apró kis tárgyat ké-
szítettél önállóan is és a gyerekek-
kel együtt is, volt mindig minden 
helyzetben egy – egy jó ötleted. 
Kedves mosolyod, messzire hang-
zó nevetésed mindenkit jókedvre 
derített.
Kitűnő pedagógiai érzékkel, ön-
zetlenül, hozzáértéssel, őszinteség-
gel és végtelen türelemmel oktattál 
és neveltél tanulót, szülőt és kol-
légát egyaránt. Csendes szavadra 
elcsendesültek a gyermekek. Sok 
pedagógus számára például szol-
gálhat hivatástudatod, munkássá-
god, emberséged, kitartásod, ten-

ni akarásod, elhivatottságod, alá-
zatosságod, amivel mindenhez vi-
szonyultál. Olyan ember, aki nem 
csupán hivatásának, hanem az éle-
te örömforrásnak is tekintette mun-
káját, amit mindig előtérbe helyez-
tél minden másnál.
Engedd meg, hogy tanítványaid és 
munkatársaid nevében egy csokor 
virággal köszönjem meg az itt el-
töltött 40 éves munkádat. Szeretet-
tel várunk vissza bármikor, az is-
kola kapuja előtted mindig nyit-
va áll. A mai nappal kezdődik a jól 
megérdemelt pihenés időszaka. Kí-
vánom, hogy legyen időd mindar-
ra, amire az iskola miatt nem tudtál 
időt szakítani. Kívánom, hogy az 
élet adja vissza azokat az örömö-
ket, gondoskodást, jóságot, amit 
a lényeddel másoknak – nekem is 
adtál. Legyen örömöd a kis unoká-
idban. Annál csodálatosabb érzés 
nincs a világon, min ha valakit na-
gyon sokan szeretnek. Ez az érzés, 
amely mindig veled lehet, hisz tu-
dom, hogy Téged nagyon – nagyon 
sokan szeretnek. Büszke vagyok 
arra, hogy együtt dolgozhattam Ve-
led! Kívánok hosszú, szép nyugdí-
jas éveket.

A Pedagóguspályán eltöltött évek 
elismeréseként a Szolgálati em-
lékérem kitüntetéssel szeretném 
megköszönni munkádat."

1. osztály
14-32. vonalas füzet                     5 db
27-32. négyzetrácsos füzet          2 db
20-32- sima füzet                           1 db
üzenőfüzet                                     1 db
36-16. hangjegyfüzet                    1 db
tolltartó                                             1 db
grafitceruza (HB-s)                       4 db (tolltartóban)
színes ceruza (12 színű)             1 cs (tolltartóban)
piros-kék ceruza                           3 db (tolltartóban)
radír                                                  2 db
színes korongok          1db (cipősdobozban elhelyezve)

színes műanyagpálcika 1 cs (cipősdobozban elhelyezve)
műanyag számegyenes 1 db (cipősdobozban elhelyezve)
szögletes zsebtükör                      1 db
hurkapálcika                                   1 cs (10db)
színes papírkészlet                        1 cs
origami lapok                                  1 cs
technika papírkészlet 1o.             1 cs
fűzőlap                        1 cs (cipősdobozban elhelyezve)
rajzlap                      50 db (mappában elhelyezve)
krepp-papír tetszőleges színű     2 db
A2-es karton tetszőleges színben  1 db
irattartó mappa                               1 db

Tanszerigény a 2017/2018. tanévre
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dobókocka                                      2 db
farajztábla                         1 db (mappában elhelyezve)
ecset 2-es, 6-os, 10-es 1-1 db (cipősdobozban elhelyezve)
ecsettál                           1 db (cipősdobozban elhelyezve)
vízfesték (12 színű)  1 db (cipősdobozban elhelyezve)
tempera (6 színű)      1 db (cipősdobozban elhelyezve)
olló                              1 db (cipősdobozban elhelyezve)
gyurma                      1 cs (cipősdobozban elhelyezve)
zsírkréta (6 színű)     1 cs (cipősdobozban elhelyezve)
írólap                          2 cs (cipősdobozban elhelyezve)
hosszúvonalzó          1 db (cipősdobozban elhelyezve)
ragasztórúd (nagy stift)1 db (cipősdobozban elhelyezve)
faragó                        1 db (tolltartóban)
műanyag óralap          1 db (cipősdobozban elhelyezve)
ecsettörlő ruha          1 db (cipősdobozban elhelyezve)
tornazsák                 (tornacipő, sötét nadrág, fehér póló)
 

2. osztály
16-32. vonalas füzet                     6 db
27-32. matematika füzet               2 db
36-16. hangjegy füzet                   1 db
leckefüzet                                       1 db
mérőszalag 1 db (ne papírból, cipősdobozban elhelyezve)
technika csomag 2. o.                   1 csomag
színes papírkészlet                        1 csomag
origami lapok                                  1 csomag
rajzlap                50 db(mappában elhelyezve)
írólap                     2 csomag(cipősdobozban elhelyezve)
ragasztórúd 1 db (nem folyékony) (cipősdobozban elhelyezve)
hosszúvonalzó                              1 db
kis vonalzó                     1 db (tolltartóban)
grafitceruza                    3 db (tolltartóban)
piros-kék ceruza            1 db (tolltartóban)
színes ceruza (12 színű) 1 cs (tolltartóban)
radír                                1 db (tolltartóban)
faragó                             1 db (tolltartóban)
golyóstoll                         2 db (tolltartóban)
ecset 2-es, 6-os, 10-es 1-1 db (cipősdobozban elhelyezve)
ecsettál                           1 db (cipősdobozban elhelyezve)
vízfesték                     1 db (cipősdobozban elhelyezve)
tempera 6 db-os                             1 cs
szögletes zsebtükör                      1 db
krepp-papír tetszőleges színű     2 db
A2-es karton tetszőleges színben  1 db
hurkapálca                                      10 db
dobókocka                                      2 db
olló                                1 db (cipősdobozban elhelyezve)
gyurma                      1 cs (cipősdobozban elhelyezve)
játékóra                      1 db (cipősdobozban elhelyezve)
zsírkréta                     1 cs (cipősdobozban elhelyezve)
tornazsák             (tornacipő, sötét nadrág, fehér póló)

 3. osztály
12-32. vonalas füzet                     10 db
27-32. matematika füzet               3 db
36-16. hangjegyfüzet                    1 db
31-32. szótár füzet                         1 db
leckefüzet                                       1 db
rajzlap                            50 db (mappában elhelyezve)
mérőszalag 1db (ne papírból, cipősdobozban elhelyezve)
technika csomag 3.o.                    1 csomag
grafitceruza                                 2 db (tolltartóban)
piros-kék ceruza                          1 db (tolltartóban)
színes ceruza (12 színű)              1 cs (tolltartóban)
radír                                             1 db (tolltartóban)
faragó                                           1 db (tolltartóban)
golyóstoll                                     2 db (tolltartóban)
szögletes zsebtükör                      1 db
hurkapálca                                      10 db
ecset 2-es, 6-os     1-1 db (cipősdobozban elhelyezve)
ecsettál                  1 db (cipősdobozban elhelyezve)
vízfesték (12 színű) 1 db (cipősdobozban elhelyezve)
tempera 6 db-os                             1 cs
krepp-papír tetszőleges színű    2 db
A2-es karton tetszőleges színben  1 db
dobókocka                                      2 db
olló                                1 db (cipősdobozban elhelyezve)
gyurma                        1 cs (cipősdobozban elhelyezve)
zsírkréta                      1 cs (cipősdobozban elhelyezve)
színes papírkészlet                        1 csomag
origami lapok                                  1 csomag
hosszúvonalzó                              1 db
kis vonalzó                1 db (tolltartóban)
körző                            1 db (cipősdobozban elhelyezve)
írólap                    2 csomag (cipősdobozban elhelyezve)
ragasztórúd 1 db (nagy stift, cipősdobozban elhelyezve)

4. osztály
21-32. vonalas füzet                     10 db
27-32. matematika füzet               3 db
36-16. hangjegy füzet                   1 db
31-32. szótár füzet                         1 db
20-32- sima füzet                           1 db
leckefüzet                                       2 db
grafitceruza                                    2 db (tolltartóban)
piros-kék ceruza                             1 db (tolltartóban)
színes ceruza (12 színű)                 1 cs (tolltartóban)
radír                                                1 db (tolltartóban)
faragó                                             1 db (tolltartóban)
szögletes zsebtükör                      1 db
golyóstoll                                        2 db (tolltartóban)
mérőszalag 1db (ne papírból, cipősdobozban elhelyezve)
ecset 2-es, 6-os    1-1 db (cipősdobozban elhelyezve)
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ecsettál                      1 db (cipősdobozban elhelyezve)
vízfesték                     1 db (cipősdobozban elhelyezve)
tempera 6 db-os                             1 cs
krepp-papír tetszőleges színű     2 db
hurkapálca                                      10 db
A2-es karton tetszőleges színben  1 db
dobókocka                                      2 db
olló                              1 db (cipősdobozban elhelyezve)
gyurma                      1 cs (cipősdobozban elhelyezve)
zsírkréta                     1 cs (cipősdobozban elhelyezve)
ragasztórúd  1 db (nagy stift, cipősdobozban elhelyezve)
körző                           1 db (cipősdobozban elhelyezve)
technika csomag 4. o.                   1 csomag
színes papírkészlet                        1 csomag
origami lapok                                  1 csomag
rajzlap                                  50 db (mappában elhelyezve)
írólap                                                2 csomag
vonalzó 30 cm                                1 db
hurkapálcika                                   1 cs (10db)
 

5. osztály – 8. osztály
21-32. vonalas füzet                     10 db
87-32. matematika füzet 3 db (7.-8. osztályosoknak +2)        
81-32. vonalas füzet                     2 db
80-32. sima füzet         2 db (7.-8. osztályosoknak +3)
36-16. hangjegyfüzet                    1 db
31-32. szótár füzet                         1 db

színregiszteres spirálfüzet tételeknek 1db, 
csak 8. osztályban
leckefüzet                                       1 db
rajzlap                                              50 db
mappa A4-es                                  1 db
írólap                                                2 csomag
HB ceruza                                       2 db
3B ceruza                                        2 db
színes ceruza (legalább 6 színű)         1 db
ragasztórúd                                     1 db
hosszú vonalzó                             1 db
háromszögletű vonalzó                1 db
körző                                                1 db
szögmérő                                        1 db
rajzfelszerelés                               (cipősdobozban)
színes papír készlet                       1 csomag
origami lapok  1 csomag (csak az 5., 6., 7. osztálynak)
vízfesték 12-es                               1 doboz
tempera 6 db-os                             1 cs
ecset 2-es                                        1 db
ecset 4-es                                        1 db
ecset 6-os                                        1 db
olló                                                   1 db
fejlesztő foglalkozásra 1 db 21-32. vonalas füzet vagy 1 
db 27-32. matematika füzet (foglalkozás típusa szerint)
Kérjük a tisztelt szülőket, hogy kizárólag a megadott 
számjelű füzeteket szíveskedjenek megvásárolni!

Úrnap

Krisztus Testének és Vérének főünnepét, va-
gyis Úrnapját a Szentháromság ünnepét kö-
vető vasárnap tartja az Egyház. Az ünnepet 
1264-ben IV. Orbán pápa terjesztette ki az 
egész latin Egyházra a hit és a kultusz vála-
szaként azokra az eretnek tanításokra, ame-
lyek kétségbe vonták Jézusnak az Eucharisz-
tiában való jelenlétét. 
Az ünnepi körmenet kibővíti az Eukarisz-
tia ünneplését: közvetlenül a szentmise után 
az Oltáriszentséget kivisszük a templomból, 
hogy a keresztény közösség a hitnek és a leg-
szentebb Eukarisztia iránti tiszteletnek nyil-
vános tanúságát adja. Az imák és az énekek 
Urunk dicséretével figyelve kifejezésre jutas-
sák Krisztusba vetett hitünket.
Hagyomány szerint a templom mellett négy 
sátrat állítottak a hívek.

Katolikus egyház hírei
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További hírek

Augusztus 20. Szent István kirá-
lyunk ünnepe, az idei évben vasár-
napra esik. A hagyományokat meg-
őrizve, az ünnepi szentmisét és az 
új kenyér megáldását a száki Szent 
Őrzőangyalok Templomban tart-
juk, megcserélve a szentmisék szo-
kásos rendjét.
2017. augusztus 19-én 17.00 óra-
kor előesti szentmise a Szendi 
Munkás Szent József Templomban 
lesz.
2017. augusztus 20-án 11.00 óra-

kor ünnepi szentmise a Száki Szent 
Őrzőangyalok Templomban lesz. 
Várunk mindenkit szeretettel erre a 
szép ünnepre, nem csak azért mert 
vasárnap az Úrnapját kötelessé-
günk megszentelni,hanem azért is, 
hogy együtt imádkozhassunk szent 
királyunkhoz nemzetünkért.

Köszönöm szépen a szendi katoli-
kus temetőben dolgozó önkéntesek 
munkáját! Meghallva a társadalmi 
munka lehetőségét jöttek segíteni, 
hogy ne csak a törvényi előírások-
nak megfelelve rendezzük a teme-

tőt, hanem halottjainknak emlékét 
méltó helyen őrizhessük.          Kö-
szönjük az adományokat és az ön-
zetlen segítséget!

Szeretném megköszönni a 
Szákszendi Karitász csoport oda-
adó munkáját, hogy a nyári tábort 
megszervezték, időt, energiát nem 
sajnálva, hogy a szülőket segítsék a 
gyermekfelügyelet megoldásában, 
a gyermekek pedig, értékesen tölt-
hessenek el egy hetet a nyári szü-
netből.

Sándor atya 

2017.06.15-én Író Sándor atya pappá szen-
telésének 10. évfordulóját ünnepeltük. 
Szentmisén adtunk hálát az Úrnak életéért, 
áldozatos munkájáért. Kértük a jó Isten ál-
dását további életére és munkájára. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni az egyházköz-
ségeinkért végzett nagyon sokoldalú tevé-
kenységét.

Ünnep az 
egyházunkban

A Szákszendi 
Karitász cso-
port harma-
dik alkalom-
mal szervez-
te meg a „Nyári 
Karitász tábort” 
2 0 1 7 . 0 6 . 1 9 - 
06.23-ig a 
Szákszendi plé-
bánián. A tá-
borban a köz-
ségünk gyerme-
kei vettek részt 
50 fő, felekezet-
től függetlenül. 
A táborban ott 
alvásra is volt 
lehetőség, 32 
gyermek vet-
te igénybe. 6 
fő középisko-
lás segítőnk is 
volt. A regge-
li, ebéd, vacso-
ra elkészítésé-
ben, tálalásában 
szülők segítet-
tek. A tábor cél-
ja nem csak az 
volt, hogy szü-
lők számára a 
gyermekek fel-
ügyeletét meg-

Karitász tábor Szákszenden
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könnyítsük, hasznos 
időtöltés biztosítása, 
közösség építés. 
A beköltözés után, hat 
csapatot alakítottunk, 
csapatnevet és logót 
kellett kitalálni a gye-
rekeknek, ismertet-
tük a házirendet és a 
programokat, délután 
sorversenyeztünk, va-
lamint néptánc tanár 
irányításával táncol-
tunk és játszottunk.
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Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) 1992-ben nyilvánította au-
gusztus 1-jét az Anyatej Világnap-
jává, augusztus első hetét pedig a 
Szoptatás Világhetévé, melynek 
mottója: „Szoptatás – egy életre 
nyerhetsz vele!” 
Évezredes gyakorlat, hogy az 
anyák szoptatják saját csecsemő-
jüket. Ezt a táplálási módot jól 
megalkotta a természet, mert min-
den szempontból ez az optimá-
lis a baba számára. A testi és lel-
ki egészség számos területére jó-
tékony hatással van, olcsó és kör-
nyezetbarát. Ezért a szoptatás vé-
delme, népszerűsítése és támogatá-
sa olyan cél, amivel a társadalom 
minden tagja nyer.
Az anyatej összetétele változik, at-
tól függően, hogy a gyermeknek 
mire van szüksége. Kutatások bi-
zonyítják, hogy a csecsemők szá-
mára a legmegfelelőbb táplálá-
si mód a születést követő egy órán 
belül megkezdett szoptatás, ame-
lyet lehetőség szerint kizárólago-

san kell folytatni a baba 
féléves koráig, sőt azu-
tán is.
Az anyatejben olyan, 
semmivel sem pótolható 
anyagok találhatók, ame-
lyek védettséget nyúj-
tanak a fertőzésekkel 
szemben, erősítik az im-
munrendszert, csökken-
tik a bölcsőhalál és a II. 
típusú cukorbetegség kialakulásá-
nak kockázatát, különösen akkor, 
ha a babákat kizárólag anyatejjel 
táplálják.
A szoptatott csecsemők ritkábban 
és rövidebb ideig betegek, a szop-
tatás segíti elő legjobban a baba 
megfelelő fejlődését, növeli a cse-
csemő IQ-ját, csökkenti az elhízás, 
a magas vérnyomás, az allergiás 
betegségek kialakulásának kocká-
zatát.
Emellett a szoptatás az anyának is 
jót tesz, mert csökkenti a mellrák 
és a csontritkulás kialakulásának 
kockázatát, illetve javítja énképét, 

így a szoptató anyák között kevés-
bé lép fel a szülés utáni depresszió.
A szoptatás nem csak biológiailag 
fontos, de lelkileg is sokkal szoro-
sabb baba- mama kapcsolat alakul 
ki szoptatás során!
Az Anyatejes Táplálás Világnap-
ja alkalmából sok szeretettel kö-
szöntöm a községben élő anyuká-
kat és gyermekeiket. Minden csa-
ládnak jó egészséget, szeretetet és 
boldogságban felnövekvő gyerme-
keket kívánok.

Bodóné Wessel Tünde
védőnő

A szomszédos Szőke 
pusztára mentünk ke-
rékpártúrára a Giczi 
kastélyhoz.
Buszos kirándulást 
szerveztünk Bábolná-
ra, ahol a szép új men-
tőállomást vettük bir-
tokunkba néhány órá-
ra, majd bebarangol-
tuk az arborétumot 
(ahol lovas kocsikáz-
tunk is), elmentünk a 
játszótérre, majd késő-
délután fagylaltozás után mentünk 
haza.
Solymászok is érkeztek hozzánk 
madaraikkal, melyekről nagyon 
sok érdekességet tudtunk meg, 
meghívást kaptunk a helyi „Zóna 
birtokra” íjászkodni, ahol nagyon 

finom kemencés lángossal vendé-
geltek meg bennünket.
Utolsónap, záró szent mise után a 
gyerekek bemutatták zenés-táncos 
előadásukat, délután habpartival és 
palacsintázással zártuk a tábort. 
A megvalósításhoz nagyon sok tá-

mogatóra volt szükség, 
ezúton is köszönjük 
önzetlen támogatásu-
kat; Szákszend Község 
Önkormányzatának, 
Győri Egyházmegyei 
Karitásznak, Tűzoltó-
ságnak, helyi és kör-
nyékbeli vállalkozók-
nak, valamint a köz-
ségben élő magánsze-
mélyeknek.
Köszönjük Író Sándor 
atya segítségét. Min-

dennap eljött hozzánk, részt vett 
programjainkon és szentmisét tar-
tott a gyerekeknek.
Élményekben gazdag hetet hagy-
tunk magunk mögött.

Szákszendi Karitász Csoport

Anyatejes Táplálás Világnapja 
és a Szoptatás Világhete
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Anyakönyvi hírek
Felső Szabolcs és Horváth Anett 

fia: Szabolcs

Nemes Miklós és Lendvai Szabina 
Fia: Balázs

Köszönetnyilvánítás
2017. június 3-án került megrendezésre az 
idei immár 21. Falunap. Ezúton is megkö-
szönöm mindazoknak, akik civilszerveze-
tek tagjaiként, hivatali dolgozókként, kép-
viselőként, magánszemélyként és vállalko-
zóként önzetlenül segítették a falunap lebo-
nyolítását.

László Kálmán
       polgármester
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Az Európai Unió területén 1991 

óta működik a 112-es segélyhí-
vószám, amely az Európa Tanács 
szándékai szerint az Unió polgá-
rai számára minden tagállamban 
azonos elvek alapján biztosít-
ja az egységes kapcsolatfelvétel 
lehetőségét a segítséget nyújtó 
készenléti szervekkel. A 112-es 
szám szinte egész Európában, 
így Magyarországon is ingyene-
sen hívható vezetékes illetve mo-
bil telefonról.
Magyarországon a nemzeti se-
gélyhívószámokat nem szüntet-
ték meg. A nemzeti segélyhívó-
számokon (104 mentők, 105 ka-
tasztrófavédelmi szerv és 107 ál-
talános rendőri feladatok ellátá-
sára létrehozott szerv), mind pe-
dig az egységes európai segélyhí-
vószámon (112) kezdeményezett 
hívásokat országosan a Szombat-
helyi és a Miskolci Hívásfoga-
dó Központ 112- es hívásfogadó 
operátorai (a továbbiakban: ope-
rátor) kezelik.
2014. március 13. és 2017. már-
cius 31. között a hívásfogadó 
központok mindösszesen 14 469 
144 hívást kezeltek, amelyből 2 
952 786 volt   a  valós   segély-
hívások,          1 559 736 az in-
formációt kérő hívások, 94 291 a 
rosszindulatú hívások, 9 862 331 
pedig az egyéb, intézkedést nem 
igénylő hívások száma. A hívás-
fogadó központba érkező hívá-
sokból még mindig közel 70 % 
az, ami nem igényel intézkedést.
Csak és kizárólag emberi életet, 

anyagi javakat és a környeze-
tet veszélyeztető, valós veszély-
helyzetben lehet hívni a segély-
hívó számot, ezáltal kérni a men-
tők, katasztrófavédelem/tűzoltó-
ság vagy rendőrség beavatkozá-
sát.
A vészhelyzet szubjektív foga-
lom, így azt nem lehet pontosan 
meghatározni, azonban az aláb-
bi néhány példa arra vonatkozik, 
hogy a készenléti szerveknek mi-
lyen esetekben van vagy lehet in-
tézkedési kötelezettségük:
 közvetlen vagy közvetett élet-
veszély áll fenn, az érintett nagy 
mennyiségű vért veszít, láthatóan 
nem kap levegőt, eszméletvesz-
tés után nem tér magához, csilla-
píthatatlan fájdalma van, baleset, 
súlyosabb sérülés érte (csonttö-
rés, elállíthatatlan vérzés), za-
varttá válik, nem lehet vele kom-
munikálni, ön- illetve közveszé-
lyes;
 az állampolgár súlyos, embe-
ri élet(ek)et veszélyeztető közúti, 
légi, vasúti, vízi balesetet szen-
vedett vagy annak résztvevője;
 több ember halálát okozó jár-
ványos megbetegedés, mérge-
zés vagy kábítószer túladagolása 
esetén, radioaktív sugárzás, vagy 
veszélyes anyag kiáramlása mi-
att;
 az állampolgárok életében 
jelentős fennakadás, emberi 
élet(ek)et veszélyeztető esemény 
történt (tűz, földrengés, árvíz, vi-
harkár, épületomlás, gázszivár-
gás, szélsőséges meteorológiai 
helyzet);

 valamilyen bűncselekmény 
szemtanúja, sértettje (pl.: ember-
ölés, fegyveres rablás,
lopás, garázdaság, verekedés);
 eltűnt vagy öngyilkos szándé-
kú személy megtalálásához kér 
segítséget a bejelentő, ismeretlen 
kisgyermek találásáról, kánikulá-
ban zárt gépkocsiban hagyott kis-
gyermekről vagy állatról, rendkí-
vüli időjárási viszonyoknál haj-
léktalan személy közterületen al-
vásáról van információja;
 a közlekedési jelzések meg-
rongálódását, működésképtelen-
ségét vagy egyéb vészhelyzete-
ket (pl.: gyerekek köveket do-
bálnak az autóútra), közlekedési 
akadályokat
(pl.: közút veszélyes szennyező-
dése), közüzemi zavarokat (pl.: 
leszakadt veszélyes, szikrázó vil-
lanyvezeték, úttestre kidőlt fa, 
ami a közlekedést akadályozza) 
észlel a bejelentő;
 rendkívüli halál történik (pl.: 
vízből kivetett elhunyt személy 
találása), körözött vagy elővezet-
ni kívánt személy, vagy körözött 
tárgy (gépjármű, ékszer) hollété-
ről van információja, talált tárgy-
ról, elhagyott „gyanús csomagról”, 
állatról, esetleg álrendőrök, házaló 
ügynökök, házaló adománygyűj-
tők működéséről van tudomása.

Mi a teendő segélyhívás kez-
deményezésekor?
A segélyhívást fogadó operátor 
bejelentkezése után röviden, vi-
lágosan, érthetően el kell monda-

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG
Az egységes európai és a nemzeti segélyhívó 

számok használatával kapcsolatos
tudnivalókról
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ni, hogy mi történt. Fontos, hogy 
a bejelentő megőrizze a nyugal-
mát és elmondja a nevét, címét, 
visszahívható telefonszámát. Az 
operátornak az esemény típusá-
tól függően – annak érdekében, 
hogy egyértelműen kiderüljön, 
melyik készenléti szerv beavat-
kozására van szükség
– további információkat kell kér-
deznie az állampolgártól. Az 
operátor által feltett kérdésekre 
a minél gyorsabb segítségnyújtás 
érdekében, egyértelmű, lényegre 
törő válaszokat adjon.

Az operátor által feltett 
legfontosabb kérdések:
- Hol történt az esemény?
- Mi történt?
- Kinek van szüksége segítségre?
- A bejelentő milyen telefonszá-
mon hívható vissza?
- Van-e közvetlen életveszély?
- Vannak-e sérültek? Hány sérült 
van?
- Folyamatban van-e még az ese-
mény, ha nem, akkor mennyi idő 
telt el az esemény
és a bejelentés bekövetkezése 
között?
- Van-e tűzre utaló jel?
- Szükség van-e műszaki mentés-
re vagy útlezárásra, forgalomirá-
nyításra?
Fontos, hogy az állampolgár a 
bejelentés során a lehető leg-
pontosabban határozza meg az 
esemény helyszínét, egyértelmű 
cím hiányában annak megközelí-
tési módját.
Ezekben az esetekben NEM 
kell a segélyhívó számokat 
hívni:
- Valótlan esemény bejelentése.
- Rosszindulatú hívás kezdemé-
nyezése.

- Elfelejtette a PIN kódját.
- Szórakozni vagy játszani sze-
retne a telefonvonallal.
- Csak a telefon működőképessé-
gét szeretné kipróbálni.
- Kizárólag anyagi kárral járó 
közlekedési baleset, ahol a részt-
vevők meg tudnak
egyezni a felelősség kérdésében.
- Közlekedési információ kérése.
- Jogi tájékoztatás céljából.
- Általános információ kérése.
- Magántulajdonban lévő ingat-
lan tetőszerkezetének megrongá-
lódása, amennyiben életveszély 
nem áll fenn.
- Épületről járdára leomlott va-
kolat, amennyiben életveszély 
nem áll fenn.
- Belvíz okozta vízkár.
- Közterületi tűzcsapok meghibá-
sodása.
- Magántulajdonban lévő ingat-
lanon kidőlt fa által okozott kár-
eset, amennyiben
életveszély nem áll fenn.
- Darázsirtás és méhbefogás ér-
dekében, amennyiben életve-
szély nem áll fenn.
- Hozzátartozó kórházi elhelyezésé-
vel kapcsolatos információ kérése.
- Betegszállítással és orvosi 
ügyeleti renddel kapcsolatos in-
formáció kérése.
- Nincs szüksége a rendőrség, 
katasztrófavédelem/tűzoltóság 
vagy a mentők azonnali beavat-
kozására.
Az indokolatlan hívások túl-
terhelhetik a rendszert, ve-
szélybe sodorva azoknak az 
életét, akik valóban a ké-
szenléti szervek segítségére 
szorulnak! Csak indokolt 
esetben lehet a 112-es se-
gélyhívó számot hívni!

A szabálysértés
tényállásai:
A szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysérté-
si nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 206/C. §-a 
alapján: Aki az egységes európai 
segélyhívó számot, illetve a nem-
zeti segélyhívó számot annak ren-
deltetésétől eltérő célból, szándé-
kosan felhív, szabálysértést követ 
el. (Segélyhívó számok rendelte-
téstől eltérő igénybevétele)
A szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszer-
ről szóló 2012. évi II. törvény 
175. §-a szerint: Aki a hatóságnál 
vagy közfeladatot ellátó szerv-
nél vészhelyzetről vagy rendza-
varásról valótlan bejelentést tesz, 
szabálysértést követ el.
Szabálysértés az is, ha a ha-
mis bejelentés alapján a hatóság 
vagy a közfeladatot ellátó szerv 
szükségtelenül a bejelentésben 
megjelölt helyszínre vonul vagy 
egyéb intézkedésre kényszerül.
(Valótlan bejelentés)
A SIM kártya nélküli telefonról ér-
kező szabálysértő hívás esetén is 
megállapítható, hogy honnan és mi-
lyen készülékről indították a hívást. 
Ebben az esetben is van lehetőség a 
szabálysértési eljárás lefolytatására.
Fontos, hogy mindenki csak 
veszélyhelyzet esetén hívja a 
104-es, 105-ös, 107-es és 112-
es segélyhívó számot! 
A segélyhívó számok rendelte-
téstől eltérő igénybevétele és a 
valótlan bejelentés szabálysér-
tésnek minősül, ami akár száz-
ötvenezer forintig terjedő pénz-
bírságot, valótlan bejelentés ese-
tén akár elzárást is vonhat maga 
után!
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AUGUSZTUS 1. V
ASAS SZENT PÉTER NAPJA
 

Vasas Szent Péter napja a Mura-vidéken a szőlőterme-
lőknek dologtiltó nap, mert úgy vélik, a szemek lehul-
lanának a fürtről.

Zagyvarékasi, kukoricára vonatkozó termésjóslás sze-
rint:
 
„Ha Vasas Szent Péter napján még eső lesz, lesz ku-
korica, de még akkor se esik, gyühet a Duna vize is, 
nem lesz kukorica” (Pócs 1964: 28). Ilyenkor vetették 
a kerékrépát például Vásárosmiskén, Sárkeresztesen.

Turán patkányűző napnak tartják. A patkányoktól való 
szabadulás egyik módja, ha egy öregasszony a mise 
alatt minden ajtóra felírja: „Dömötör püspök”.
 

A másik módja pedig, ha egy patkány szemét kiszúr-
ják és eleresztik, akkor a többi is elmenekül. Próbál-
koztak azzal is, hogy ezen a napon megkerülték a pat-
kánylyukat kilencszer, kilenc Miatyánk elmondásá-
val.
 

 AUGUSZTUS 10. LŐRINC NAPJA

 
 
 A közhiedelem szerint a dinnye e naptól kezdve már 
nem olyan finom, mert lőrinces.

„Ha Lőrinc-napon esik, a sárgadinnye magja, belső 
része mind lucskos lesz. Mondjuk, mikor megvágjuk 
az ilyen dinnyét, no itt is itt járt Lőrinc, jól megkotor-
ta a dinnye belét” (Pócs 1964: 28).

A Tápió menti falvakban is úgy tartják, hogy Lőrinc-
nap után a sárgadinnye meglevesesedik. „No, gyün 
Lőrinc, a sárgadinnyének vége, belepisil!” (Barna 
1985b: 785).
 

Augusztusi jeles napok: 

 (Vasas Szent Péter 
(Illusztráció a Pannonhalmán őrzött 

Legenda Aurea Sanctorum
című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából) 

(Szent Lőrinc - Simon M. Veronika festménye)



 Az Ipoly menti falvakban az uborkára is vonatkoztat-
ták a dinnyével kapcsolatos megfigyelést. Göcsejben 
azonban a Lőrinc-napi esőt jó előjelnek tartották a bő-
séges bortermésre vonatkozóan.
{7-198.} Kalendáriumi regula szerint:

Lőrinc napja, ha szép,
Sok a gyümölcs és ép.

A Drávaszögben úgy tartják, hogy ha Lőrinc-napkor 
szép az idő, hosszú lesz az ősz.

AUGUSZTUS 15.
NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA

 
 

 

 A moldvai magyarok e napon mindenféle virágokat, 
gyógynövényeket szenteltettek, hogy majd ezzel füs-
töljék a betegeket, mennydörgésnél is ezt égették.

E naptól kezdve tiltották az asszonyok számára a für-
dést a folyóvízben, mert – például a bukovinai ma-
gyarok szerint – aki Nagyboldogasszony után fürdik, 
vérzésben hal meg.
 
A Mura-vidéken dologtiltó nap sütésre, kemencében 
való tüzelésre, mert a tűz kitörne a kemencéből. Ba-
ranyában most vagy egy nappal előbb vették ki a be-
áztatott kendert.
 
Nagyboldogasszony napja derült idejével a jó gyü-
mölcs- és szőlőtermés előhírnöke. A Drávaszögben, 
Laskón azt tartották, hogy keresztet kell vágni a gyü-
mölcsfába, hogy egészséges legyen és sokat teremjen.

Nagyboldogasszony napja sokfelé búcsúnap, példá-
ul Hadikfalván. Ilyenkor háromnapos táncmulatságot 
rendeztek a fiatalok.
 
A Bács megyei Topolyán a Nagyboldogasszony-napi 
búcsú a mulatság, ismerkedés alkalmát is jelentette.

Az ún. két Boldogasszony közét (aug. 15–szept. 8., 
Kisasszony) az asszonyi munkában tartották fontos-
nak. Ilyenkor ültették a tyúkokat, hogy jó tojók legye-
nek és az összes tojásukat kiköltsék.
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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

(Mária mennybevétele, 
Maria della Passione, 

Milánó)
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Tisztelt Szákszendi volt                                                                     
 SORKATONA SZOLGÁLATOSOK

Az idei évben a nyárbúcsúztató rendezvényen 
szeretnénk kiállítást szervezni a falunkban fellelhető

LESZERELŐ  ZÁSZLÓKBÓL  

 Arra kérjünk Önöket, akinek 
megvan, és felajánlja a kiállításhoz, 

szíveskedjen augusztus 21-ig 
behozni a könyvtárba 
nyitvatartási időben, 
minden nap 8-16-ig.

 Előre is köszönjük az együttműködést!
 Szervezők

SZÁKSZEND KÖZSÉG HONLAPJA
Figyelmükbe ajánljuk Szákszend Község Honlapját, a www.szakszend.

hu oldalon. A legfrissebb hírek, események mellett, információt kaphat-

nak a polgármesteri hivatal, önkormányzat, a község intézményeinek, és 

civilszervezeteinek elérhetőségeiről, és adatairól. A galériában a rendez-

vényeken készült fotókat tekinthetik meg.
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