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Tisztelt Szákszendi Lakosok!

Lassan, de biztosan elérkezik a  naptári tavasz, és ígéretünkhöz híven 
kézben tarthatják a község idei első hírmondóját. Sajnos a járványügyi 
helyzet alakulása továbbra is rendhagyó munkavégzés folytatására kész-
teti az önkormányzat munkatársait, de a körülményekhez igazodva 
igyekszünk az adott lehetőségek maximális kihasználására minden té-
ren. Úgy gondolom, hogy a jó hírek mindig örömet okoznak, ezért hadd 
forduljak a lakosság felé pár közérdekű bejelentéssel, amelyek a közsé-
günk nagyobb beruházási fejlesztéséről szólnak. Idén folytatódni fog a 
közút burkolatának felújítása a faluközpontig. Ezzel párhuzamosan pá-
lyáztunk egy vízelvezető rendszer kivitelezésére is (az út melletti vizes 
árkok egységes kialakítása), mely pályázat jelenleg elbírálása alatt van. 
Terveim szerint a két munkálat egyidőben fog zajlani. Elkészültek és el-
fogadásra kerültek a gyalogos átkelőhely tervei is, amely önkormányzati 
finanszírozásból, de az útfelújítás részeként fog szintén megvalósításra 
kerülni. Április elején telepítésre kerül egy használt sütőolaj begyűjtési 
állomás a község központjában. Szintén az idei évben fog megvalósulni 
vagy az óvoda tálaló konyhájának, vagy a Faluház belterének felújítása a 
Magyar Falu Program keretein belül. A Kisberekben lakók helyzetének 
és a lehetséges fejlesztések felmérése céljából, amennyiben a járvány-
helyzet ezt lehetővé teszi, kerekasztal megbeszélésre fog sor kerülni, 
amelyen Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő asszony is 
részt fog venni. 
Nagyon bízom benne, hogy a jelenlegi járványhelyzetnek hamarosan 
vége lesz, és remélem a Falunap keretében személyesen is találkozunk. 
Addig is mindenkinek kitartást kívánok, kérem vigyázzanak magukra 
és egymásra!

Papp Attila Csaba
polgármester

Osvát Erzsébet:  
Hóvirágos zöld szoknyában

Sarkig érő
aranyhajjal,

kék kökörcsin
koszorúval,
hóvirágos

zöld szoknyában
érkezett meg
hajnaltájban.
Elámultam

és megálltam.
Ily gyönyörűt sose láttam.

- Szólj, hát ki vagy? 
kérleltem én

- Hogyan toppantál
így elém 

Megszólalt
a szépek szépe:
- Nap bújtatott

köpenyébe,
fürge szellő

szárnyára vett,
cinke dalolt
fejem felett.

Vidd el a hírt
nem titok már.

A tavasszal találkoztál.

Kellemes  
Húsvétot  
kívánunk!

h
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REFORMÁTUS EGYHÁZI HÍREK

Kedves Olvasók!

Már egy év is eltelt azóta, hogy megváltozott a világ élete, 
és a mi személyes életünk is a vírus kezdetével, és még 
nincs vége, nem tudjuk biztosan, hogy a jövő mit tartogat a 
számunkra. Nem is baj ez, hiszen így akarta az Úr, hogy a 
jövő ne a mi kezünkben legyen, hanem az Övében, nekünk 
viszont megadja a bizakodást és a benne való hitet, hiszen 
ez tart meg bennünket, a jó reménység Istenünkben, aki 
nem rosszat, hanem jót tartogat azok számára, akik benne 
bíznak.
A gyülekezetünk is próbálta túlélni ezt az időszakot, voltak 
olyan hetek, amikor állami és egyházi rendelkezésre be 
kellett zárnunk a templomokat, valamit megbetegedés 
miatt karanténba szorultunk. Ennek ellenére próbáltuk 
a kapcsolatot tartani egymással, és amint lehetett újra 
találkoztunk istentisztelet keretében. Sajnos kevesebben, 
mint annak előtte, mivel idősek, krónikus betegek érthető 
módon otthon maradtak. Az a fájó, hogy a közösségi 
életnek sem tett jót ez az időszak, elmaradtak a szokásos 
egyházi események, megyei konferenciák, találkozók, 
amikre mindig készültünk és általuk feltöltődtünk lelkileg. 
Bár az internet sokat segített a kapcsolattartásban, és 
a lelki táplálék közvetítésében is, ennek ellenére nem 
szabad elfelejtenünk azt, hogy a személyes találkozást és 
közösséget nem pótolja semmi. Figyelnünk kell arra, hogy 
ne magányosodjunk el, ne szokjunk el a templomainktól, 
gyülekezeteinktől, a közösségi élettől. Gondoljunk arra, 
hogy a közösség belőlünk adódik össze, ha mindenki 
lemond a személyes részvételről különböző okokra 
hivatkozva, akkor nem lesznek tápláló, segítő közösségeink. 
Reméljük, hogy az oltások lehetővé teszik a biztonságos 
találkozásokat.
Minden közösség jó, mert az ember társas lény, de ahol 
az Ige is meg tud szólalni, ahol lelki táplálékot is kapunk, 
ahol ígérete szerint az Úr is jelen van, azt különösen is 
becsüljük meg. Támogassuk személyes jelenlétünkkel, és 
adományainkkal is, hogy ezek fenn tudjanak maradni.

Istennek hála az elmúlt időszakban sikerült pályázati 
pénzből egy új toronysisakot és tetőt felhúznunk, van egy 
benyújtott pályázatunk is, aminek az eredményét várjuk, 
hogy tovább tudjuk folytatni a templombelső felújítását. 
Mindenkinek köszönjük, aki adományokkal támogatott 
bennünket, aki más jellegű segítséget is nyújtott. 
Köszönjük azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik kitartó 
templomlátogatásukkal, perselypénzzel is folyamatosan 
támogatják gyülekezetünket, valamint azoknak, akik 
odafigyelnek arra, hogy minden évben befizessék az 
egyházfenntartói járulékot, hiszen e nélkül nem tudnánk 
fenntartani gyülekezetünket.
Közeledik a húsvét, mire a következő újság megjelenik, 
már túl leszünk az ünnepen, ezért most erről is hadd írjak 
egy pár gondolatot. Húsvét a mi Urunk Jézus Krisztus 
feltámadásának az ünnepe. A keresztyének legnagyobb 
reménysége ez az ünnep, hiszen tudjuk, hogy azt az ígéretet 
kaptuk az Istentől, hogy Jézus Krisztus példájára, az Ő 
áldozatáért minket is feltámaszt az Isten. Van örök életünk az 
Úrban, mi nem csak ebben az életben reménykedünk az Úr 
Jézusban, úgy élünk, hogy várjuk testünknek feltámadását 
és az örök életet. Tudjuk, hogy ez az élet csak egy átmenet, 
egy próbatétel, hitünk jutalma ezután következik. Ezért ki 
kell tartanunk, bíznunk kell a mi Megváltó Jézusunkban, 
Ő azt mondta, hogy velünk van mindig, a világ végéig, 
tehát már most sem járjuk utunkat, magunkra hagyottan, 
egyedül, segítség nélkül. Ezt mindig tartsuk szem előtt. 
Imádkozzunk, kérjünk az Úrtól erőt, egészséget, bajainkra 
gyógyírt, segítséget, és megtapasztaljuk, hogy Szentlelke, 
megáld, megerősít bennünket.
Kívánok mindenkinek áldott napokat, erőt, egészséget és 
kitartó hitet!

Áldás Békesség!
Sugárné Damó Márta

református lelkész

FELHÍVÁS

Kedves Lakosok!
Tisztelettel kérjük, hogy akinek a szendi református-evan-
gélikus temetőben sírja van, minden család évi 2.000 Ft 
adománnyal járuljon hozzá a temető fenntartásához. Ez 
egy jelképes összeg, viszont nekünk nagy segítség ahhoz, 
hogy rendben tudjuk tartani közös temetőnket!
Az alábbi számlaszámon be lehet fizetni ezt az összeget, az 
egyházfenntartói járulékot, valamint bármilyen más célra 
adott adományt, csak kérjük a megjegyzésben tüntessék fel, 
hogy az adott összeg milyen célra érkezett. Az egyházköz-

ségek nem kapnak semmiféle állami támogatást, kizárólag 
ezekből az összegekből, perselypénzből, fenntartói járulék-
ból és adományokból tartják fenn magukat, ezért fontos, 
hogy ezekre odafigyeljünk. Aki személyesen szeretné ezt 
rendezni, rendelkezésére áll: Somogyi Kálmánné Erzsike, 
Cím: Száki u.71. Tel: 06 34  371  595, valamint Mayer 
Tiborné Terézke, Cím: Móra F. u. 39. Tel: 06 34 371 384.
Református Egyházközség Szákszend:
Számlaszám: 63200061-11018692.

Köszönjük szépen! Áldás, békesség legyen mindenkivel az Úrtól!
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZI HÍREK

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,  
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,26)

Az úrvacsoravételre és a közös reggelire abban az esetben lesz lehetőség, amennyiben a járványügyi szabályozások le-
hetővé teszik. A járvány miatt előfordulhatnak változások az alkalmainknál, ezért a pontos istentiszteleti időpontokat  
(az úrvacsoráról való tájékoztatással) a templomaink kapuin keressék a nagyhéten.
Honlapunk: https://szakszend.egyhazkozseg.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/szakszend.evangelikus

Erős vár a mi Istenünk!

Sinkó-Szabó Lilla
beosztott evangélikus lelkész

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a 
koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet miatt nem ülé-
sezett 2021. október 21. óta. A katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése kimondja, 
hogy a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat kép-
viselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. A Kormány 2020. november 4-én rendkívüli 
jogrendet vezetett be, amely a mai napig érvényben van. 

A polgármester a következő fontosabb döntéseket hozta 
meg január és február hónapban. Döntés született az óvoda 
és a bölcsőde nyári zárva tartásáról. A Szákszendi Kiskuc-
kó Napközi Otthonos Óvoda 2021. augusztus 9. napjától 
2021. augusztus 31. napjáig, míg a Szákszendi Mini Bölcső-
de 2021. augusztus 16. napjától 2021. augusztus 31. napjáig 
tart zárva. Februárban a beiratkozás rendjéről döntött a 
polgármester, amelyet előzetesen egyeztetett az intézmény-
vezetőkkel. Az óvoda esetében 2021. április 22.–2021. áp-
rilis 23. között 8-16 óráig, a bölcsőde esetében pedig 2021. 

április 26.–2021. április 29. között 8-16 óráig lehet beíratni 
a gyermekeket. Mindkét intézmény felvételi körzete Szák-
szend község közigazgatási területe. 

Lakossági használt sütőolaj begyűjtési pontot telepítenek 
a községben, amelyet a Biotrans Környezetirányítási és 
Hulladékgazdálkodási Kft. (2045 Törökbálint, külterület 
0152/12.) létesít a Hivatal udvarán. A Biotrans Környe-
zetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft. az elhelyezett 
sütőolaj minden kg-ja után 25 Ft támogatást nyújt a Szák-
szendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda részére.

Az önkormányzat közbeszerzési tervét minden év március 
31. napjáig el kell fogadni. Jelenleg az önkormányzat nem 
tervez olyan beszerzést, melyet a 2021. évi közbeszerzési 
tervben szerepeltetnie kellene, de ez az esetleges jövőbeni 
új pályázati lehetőségek függvényében módosulhat. Nem-
leges tervet fogadott el a polgármester.

Február 16-án lépett hatályba az önkormányzat 2021. évi 

ÜNNEPI ALKALMAINK

Nagycsütörtök (április 1.) 18.00 óra, szendi evangélikus templom

Nagypéntek (április 2.) 15.00 óra, száki evangélikus templom
16.00 óra, szendi evangélikus templom

Húsvétvasárnap (április 4.) 5.45-kor hajnali istentisztelet a szendi evangélikus templomban.  
Az istentiszteletet követően közös húsvéti reggeli a gyülekezettel.

Húsvéthétfő (április 5.) 9.00 óra, száki evangélikus templom, közös ünnepi alkalom:  
úrvacsorai kehely szentelése

Mennybemenetel ünnepe (május 13.) 18 óra, száki evangélikus templom

A pünkösdi istentiszteleteket a vasárnapi alkalmak időpontjai szerint tartjuk.
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költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet. A költség-
vetés tervezésében az intézmények vezetői is részt vettek. 
A katasztrófavédelemről szóló törvény felhatalmazása 
alapján a rendeletet a polgármester átruházott hatáskör-
ben hozta meg. A költségvetésről szóló rendelet elfogadása 
előtt mindenképp szükségesnek tartottuk az egyeztetést a 
képviselő-testülettel. A költségvetéssel kapcsolatos tervezet 
kiküldésre került, írásban és személyesen is lehetősége volt 
a képviselőknek, bizottsági tagoknak észrevételt, javaslatot 
tenni.

A helyi önkormányzatok működésének pénzügyi kereteit a 
rendelkezésükre álló források szabják meg, melynek jelen-
tős részét a központi költségvetésből származó támogatá-
sok képezik, másik nagy bevételünket a közhatalmi bevé-
telek, azon belül is a helyi iparűzési adóbevétel teszi ki. A 
költségvetést a helyben képződő tervévi bevételek, valamint 
az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó 
költségvetési törvény figyelembevételével kell összeállítani. 
Az államháztartásról szóló törvény szerint a tervezés célja 
annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek megalapozot-
tan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő 
ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. 

Csak olyan közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek 
ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. A 
költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, 
ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező 
önkormányzati feladatok prioritását kell biztosítani, ön-
ként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénz-
ügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető. Önkor-
mányzatunk minden közfeladatot ellát.

Rendelkezésre álló forrásaink hatékony elosztásával biz-
tosítjuk a település színvonalasabb működését. Fokozott 
figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek kiaknázá-
sára. Az idei évben sem kíván folyószámlahitelt felvenni 
az önkormányzat. Az önkormányzat és intézményei 2021. 
évben is egységes irányelvek alapján állították össze a költ-
ségvetés számszaki adatait. Minden intézményvezetőt a 
kiadások átgondolására, prioritások felállítására kértünk 
a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.  
A minimálbér és a garantált bérminimum évek óta tartó 
emelkedése nem csak az önkormányzati foglalkoztatottak 
esetében jelent többlet kiadást, hanem begyűrűzik a szol-
gáltatások vásárlása, beruházások megvalósítása során is, 
hiszen a vállalkozásoknak is meg nőttek a költségei.

2021. évben továbbra is az alábbi célkitűzések határozzák meg a gazdálkodásunkat: 
• az intézményhálózat, az üzemeltetés működőképességének folyamatos, magas színvonalú megtartása 
• a község fejlődését elősegítő új pályázatok további előkészítése és lebonyolítása 
• adóbevételek növelése érdekében szoros együttműködés a vállalkozásokkal

Az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 249.302.309.- Ft bevétellel 
b) 249.302.309.- Ft kiadással

fogadta el Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva Szákszend Község 
Polgármestere a 2/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelettel.

Ajánlom a lakosság figyelmébe a település honlapját (www.szakszend.hu), ahol a képviselő-testület, illetve a polgármester 
által meghozott rendeletek és normatív határozatok ki vannak hirdetve, illetve a testületi ülésekről készült jegyzőkönyve-
ket és előterjesztéseket is megtalálhatják.

Kovács Laura
kirendeltségvezető

Ezen belül a bevételeket:
105.346.038.- Ft Működési célú támogatások ÁHB

23.000.000.- Ft Közhatalmi bevételekkel
14.062.100.- Ft Működési bevételekkel

550.000.- Ft Működési célú átvett pénzeszközzel
106.344.171.- Ft Finanszírozási bevételekkel

a kiadásokat:
90.491.855.- Ft Személyi juttatással
13.928.680.- Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal
40.191.042.- Ft Dologi kiadásokkal

5.328.500.- Ft Ellátottak pénzbeni juttatásaival
2.650.000.- Ft Egyéb működési célú kiadásokkal

13.003.530.- Ft Beruházással
1.138.333.- Ft Felújítással

82.570.369.- Ft Finanszírozási kiadással
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ÓVODAI HÍREK

„Itt a farsang, áll a bál”
Idén az Óvodánk, február 15-én tartotta a télkergető-ta-
vaszváró ünnepségét, a farsangot. A mulatságot hosz-
szú készülődés előzte meg. Vidám színekbe öltöztettük a 

„Kiskuckónkat” mókás bohócok díszítették az ablakokat. 
Farsangi dalokat, verseket tanultak a gyerekek. Nagy lel-
kesedéssel meséltek a készülő jelmezekről. Végre elérkezett 
a várva-várt nap.  A hétköznapi ruhákat lecserélve a gye-
rekek átváltoztak mesék szereplőivé, filmek hőseivé vagy 
belebújtak valamelyik kedvenc állat bőrébe. A kislányok 
szemet kápráztató tündérek, hercegnők, a fiúk félelmetes 
kalózok, lovagok, hősök, ősemberek ruháját öltötték fel. Az 
állatvilág apraja-nagyja is képviseltette magát a felvonulók 

színes palettáján. 
A délelőtt meglepetését mi felnőttek szolgáltattuk. Az ara-
nyos tarajos kiskakas című mesét játszottuk el a gyerekek-
nek. A hálás kis közönségünk nagy tapssal és vidám kaca-
gással fejezte ki tetszését. A kicsik és nagyok remek zenére 
rophatták a táncot. A nagy vigalomban a gyerekek finom 
süteményeket és üdítőt fogyaszthattak. Csupa tánc, móka 
és kacagás jellemezte a délelőttünket. 
Nagy örömünkre ismét lehetőség van a gyermekek számá-
ra, zenei és mese előadókat fogadni. A vírusos helyzetre 
való tekintettel, kevesebb betekintést nyerhetnek a szülők, 
óvodánk életébe. Köszönjük a megértést és együttműkö-
dést.

Fodorné Pintér Veronika

PROGRAMOK ONLINE

Sajnos a korlátozások miatt nincs 
mód rendezvények, találkozók 
szervezésére, ezért ebben az idő-
szakban elsősorban online mó-
don próbálkozom események 
létrehozásával. Így valósult meg 
a tavalyi évben a mézeskalácssütő 
verseny, az adventi ablaknyitoga-
tó, és egy internetes felhívásnak 
köszönhetően így szépültek meg 
a Faluház ablakai, a lakosság ka-
rácsonyi alkotásaival.
Ebben az évben a Rejtvényfejtők 
napja alkalmából Rejtvénypará-
dét hirdettem gyermekeknek. 
Nyolcan küldték vissza a helyes 
megfejtéseket, közülük három 
szerencsést sorsoltam ki, akik 
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ajándékban részesültek, név szerint Kolos Mirtill, Seres 
Léda és Seres Norbert. Mind a nyolcuknak köszönöm, 
hogy együtt játszottunk. Február 8-10. között farsangi álar-
cokat lehetett gyűjteni a falu különböző pontjain elhelye-
zett dobozból, összesen harminc darabot. Ezek egy része 

kiszínezve, feldíszítve visszaérkezett és a Faluház ablakait 
díszítik. A készítők közül egy személyt kisorsoltam, Kolos 
Gergőt, aki színező könyvet kapott ajándékba.
A húsvéti ünnepekre, illetve az év további részében is ké-
szülök programokkal, amelyek az érvényben levő korláto-
zásoktól függően fognak megvalósulni.
Bízom benne, hogy hamarosan személyesen is találkozha-
tunk!

Takács Tímea

ISKOLAI HÍREK AZ ÖVEGESBŐL

Iskolánk koronavírus járvány miatti óvintézkedései

1. Be- és kilépés az iskola épületébe
• A járványhelyzetre való tekintetettel kiemelten kérjük, 

hogy a tanulók CSAK 15 perccel a tanítás megkezdése előtt 
érkezzenek az iskolába. (7,45)

• A tanulók az udvari bejáratot és a főbejáratot fogják hasz-
nálni ki- és belépéskor.

• Azon tanulók, akiknek a szülője az osztályfőnöknek előre 
jelzi, hogy 7,00 -7,30 között érkezik, az aulában várakoznak 
kellő távolságot tartva egymástól.

• A tanulók az iskola épületét csak az utolsó tanítási órájuk 
után hagyhatják el.

• A SZÜLŐK AZ ISKOLA ÉPÜLETÉBE NEM LÉPHETNEK BE (hi-
vatalos ügyintézés előzetes telefonos egyeztetés alapján 
lehetséges!)

2. Étkezés
• A reggelit és az ebédet két csoportban fogyasztják el a ta-

nulók az ebédlőben is ügyelve a kellő távolság betartásá-
val.

• A reggelit az 1. és 2. osztályosok az 1. szünetben, a nagyob-
bak a 2. szünetben fogyasztják el.

• Ebédelésre az 5. és a 6. óra után kerül sor ugyanilyen el-
osztásban.

3. Kapcsolattartás az iskolával
• A szülői értekezletek online kerülnek megtartásra, kivéve 

az 1. osztályt.
• A tanulóval kapcsolatos kéréseket, kérdéseket telefonon 

vagy online formában lehet megbeszélni az osztályfőnök-
kel, szaktanárokkal, igazgatóval. 

4. Hiányzások igazolása 
• Betegség esetén: csak orvosi/kórházi igazolást fogadha-

tunk el!
• Házi karantén esetén: járványügyi hatóság határozata 

szükséges!
• Szülői kérelemre hiányzás: egy tanévben 3 nap esetén nyi-

latkozat kitöltendő a szülő által

Szákszend, 2020.09.01.
Palotainé Papp Éva

igazgató
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VÁLTÓCIPŐ…

Közel tíz éve terveztük iskolánkban először, hogy több 
szempontból is szükséges és indokolt volna a váltócipő 
használata. Elsősorban nem szükséges senkit sem megy-
győznöm arról, hogy egészségügyi okok miatt mindenkép-
pen indokolt volna az, hogy a napjuk jelentős részét az is-
kolában töltő gyerekek ne a meleg bakancsban, csizmában 
legyenek. Másodsorban a közvetlen környezetük, ahol az 
órákat töltik, sokkal komfortosabbá, tisztábbá válna. Ezzel 
az esztétikai nevelésük terén is sokat léphetnénk előre. Az 
elmúlt időszakban több szülői megkeresésre, és jó gyakor-
lat átvétele miatt szeretnénk bevezetni mi is az iskolába a 
váltócipő használatát. A szekrények elkészültek. A tárolás-
ra a feltételek adottak.
Ezúton is kérnénk a kedves Szülőket, hogy legyenek a segít-
ségünkre abban, hogy minden kisgyermek számára bizto-
sítsák a könnyű, jól szellőző, könnyen kezelhető váltócipőt.

FARSANGOLTUNK…

Az idei évben is elbúcsúztattuk a telet, csak egy kicsit más-
képp. A járványügyi helyzet miatt, figyelembe véve a szabá-
lyozásokat, osztálykeretek között farsangoltak a gyerekek. 
Maskarába bújtak, játszottak, táncoltak, jól érezték magu-
kat. Sajnos, a vírus miatt szinte minden közösségi program 
tiltott, a betervezett programjaink nem valósulhattak meg, 
ezért ezek az alkalmak nagyon jók voltak arra, hogy a gye-
rekek egy kicsit szabadabban tölthettek együtt egy kis időt 
egymással és nevelőikkel.

HÍREK  
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

Az Nemzeti közoktatási törvény 50.§ (7) bekezdése alapján 
az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 
2021. április 15-16-án kell beíratni.

A tankötelezettség alóli felmentés eljárásrendje: 

Az Oktatási Hivatal a szülő kérésére egy évre felmentést 
engedélyezhet a tankötelezettség megkezdése alól. A ké-
relmet minden év legkésőbb január 15-ig kell benyújtani 
az Oktatási Hivatalhoz. A benyújtási határidő elmulasztása 
jogvesztő.
Új rendelkezés, hogy a szakértői bizottság az adott tanév 
szeptember 1. és január 15. napja között elvégzett vizsgá-
latainál, az 5. életévüket betöltött, de 6 évesnél fiatalabb 
SNI vagy BTMN küzdő gyermekek esetében a szakértői 
véleménynek tartalmaznia kell a tankötelezettség teljesí-
tésére vonatkozó javaslatot.

Középfokú iskolai beiratkozás: 2021. június 22-24.

Palotainé Papp Éva
igazgató

AMI A TANKÖNYVEKBŐL KIMARADT – SZENDI NYOMOK BÉKÉS MEGYÉBEN

Néhány éve Békés megyei kirándulást szervezett egy pápai 
csoport. Természetes volt, hogy a Dunántúlról oda költö-
zött ismerősök segítségét kértük. Veszprém megye evan-
gélikus esperese Orosházára került lelkésznek, s amikor 
felhívtam, hogy legyen idegenvezetőnk a városban, meg-
kérdezte, hogy én tényleg szendi származású vagyok-e. 
Mert lesz számomra egy kis meglepetése.

Meg is érkeztünk Orosházára. Addigra már szereztünk 
némi jártasságot Békés megye történelmében, s tudtuk, 
hogy a török kiűzése után olyan pusztaság és emberhiány 
uralkodott ezen a vidéken, hogy gyakorlatilag teljes mér-
tékben újra kellett telepíteni. Ismertük Harruckern báró 
jelentőségét, aki bár bécsi udvari szállítóként gazdagodott 
meg, és kapott hatalmas birtokokat a vármegyében, nem 
osztotta a Habsburg-kormányzat ellenreformációs törek-
véseit: befogadta a máshol üldözött protestáns munkaerőt. 
Ennek köszönhető, hogy Békésben rengeteg lett az evan-
gélikus, többségében szlovák lakos, szlovák települések-
kel, mint Tótkomlós vagy Békéscsaba. Orosháza azonban 

– mint Ördögh Endre lelkésztől megtudtuk – színmagyar 
település volt, amelynek lakosai a Tolna megyei Zombáról 

érkeztek. Az orosházi evangélikus templom oltára előtt őr-
zik a zombai kis harangot, amit magukkal hoztak a beván-
dorlók. Zombáról azért kellett tovább költözniük, mert az 
ottani földesúr befogadta őket, de a fia már nem tűrte a 
protestánsokat, akik eredetileg az Észak-Dunántúlról jöt-
tek, Győr és Komárom környékéről. 

Nem olyan régen, a temetőket vizsgálva tűnt fel a kutatók-
nak, hogy milyen sok síron olvasható a Szendi Kovács csa-
ládi név. Ebből következik, hogy a mi kis falunk is számon 
tartható Orosháza alapítói között. Földbe gyökerezett a lá-
bam, és olyan büszkének éreztem magamat, mintha egy gö-
rög polisz lakója lennék, akinek gyarmatvárosa is van. Igaz, 
hogy létezik több Szend nevű település is a Kárpát-meden-
cében, de nem az Észak-Dunántúlon, tehát mindez nem 
tévedés. Aki nem hiszi, járjon utána! A Szendi Kovácsok 
nem mind halottak, csak be kell lépni a facebookra, beírni 
a nevet a keresőbe, és tömegével jönnek elő az orosházi il-
letőségű polgárok.  

Körülnéztünk a hatalmas orosházi evangélikus templom-
ban, meghallgattuk a lelkész gyönyörű orgonajátékát, és el-
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képzeltük, hogy egyszer lesz majd egy olyan találkozó, ahol 
az Orosházát alapító települések összejönnek. 

Aztán folytattuk az élvezetes barangolást a megyében. Négy 
napunk volt összesen, és sok mindent kénytelenek voltunk 
kihagyni. Szokolay Sándor özvegye mondta, mikor elin-
dultunk, hogy biztosan nem lesz könnyű négy nap kulturá-
lis látnivalót összeszedni. Pedig valamennyire ismerte a vi-
déket, zeneszerző férje Kunágotán született, a békéstarhosi 
zeneiskolában nevelkedett, Orosházán is otthon érezte ma-
gát. De mikor útibeszámolómat elolvasta, a fényképek egy 
részét megtekintette, belátta, hogy nem volt igaza; ez a me-
gye sokkal gazdagabb és érdekesebb, mint eddig gondol-
ta. Nem tudott a felújított kastélyokról, nemzeti parkokról, 
irodalmi emlékhelyekről, képtárakról, és ezzel nincs egye-
dül az országban. 

Vannak bizonyos előítéleteink a Viharsarokkal kapcsolat-
ban. Valaha úgy tanították, hogy ez a munkásmozgalom, 
az agrárszocialista megmozdulások fészke. Mindez igaz, 
de csak az érem egyik oldala. Azt már kevesebben tudják, 

hogy Békésben még az ötvenes években is komoly illegá-
lis szervezkedés zajlott a Rákosi-rendszer ellen, ami pedig 
nem nagyon nevezhető baloldali viharnak. Az ország első 
56-os múzeumát itt alapították, a viharsarki Hódmezővá-
sárhelyen, amely már a szomszéd megye területén helyez-
kedik el. Igazgatója, Miklós Péter kiváló történész, aki a 
Szabadság tér sorozatban nem kevésszer szerepelt. Ebben a 
tévésorozatban is felfigyeltem rá, milyen sok érdekes dolog 
történt a Viharsarokban, hány gerinces, áldozatkész ember 
állt ki itt az igazságért. 

Kitűnő termőtalaj, remek gyógyvizek, kiváló mezőgazda-
ság, egykor túlnépesedés és valóban viharos történelem 
hazája ez. Élelmiszeriparukat tönkretette a rendszerváltás, 
2015 óta pedig az itteni tanyavilág szenved a legtöbbet az 
illegális migrációtól. A Nyugat messze van, így legfeljebb 
Gyula építhetett a pénzesebb turistákra, pedig igazán meg-
érdemlik a békésiek, hogy növeljük az önbizalmukat azzal, 
ha felkeressük látnivalóikat. 

Goór Judit

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

A Szákszendi Mini Bölcsődében a 2021/2022-es nevelé-
si-gondozási évre a beiratkozás 2021. április 26-29. kö-
zött lesz, minden nap 8-16 óra között. A jelentkezéseket a 
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Köz-
pontban (2856 Szákszend, Kis u. 25.) fogadjuk.
A beiratkozási előtti hetekben telefonon történt egyeztetés 
után lehetőséget biztosítunk arra, hogy betekintsenek a mini 
bölcsőde munkájába, megnézzék tárgyi feltételeinket és ter-
mészetesen a felmerülő kérdéseikre is szívesen válaszol a 
bölcsőde szakmai vezetője.

Kérjük a beiratkozáshoz hozzák magukkal 
– szülők és a gyermek lakcím kártyáját
– a gyermek TAJ kártyáját

A bölcsődei felvétellel kapcsolatban a 06/20 273-4043 
telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.
A Szákszendi Mini bölcsődei ellátás keretében a gyermek 12 
hónapos korától 3 éves koráig nevelhető és gondozható a 
csoportban. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, 
de testi vagy értelmi szintje alapján még nem érett óvodai 
nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, 
bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyer-
mek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődei ellátás feltétele: 
– Szákszendi lakcím, munkaviszony igazolás mindkét szülő 

részéről.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a 
gyermeket:

– akinek a szülője, más törvényes képviselője a felvételi ké-
relem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll,

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermeket,

– a három vagy több gyermeket nevelő családban élő 
gyermeket,

– az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
– a védelembe vett gyermeket.

Várjuk a jelentkezőket!

Takács Gyöngyi 
intézményvezető
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) 
bekezdése alapján  minden gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a 
nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) 
legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A 
rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő 
életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és fel-
készítésük a majdani iskolakezdésre. (2017. 09. 01. – 2018. 08. 
31. között születettek) 

A Kiskuckó óvoda beíratás időpontja:
2021. április 22. és 23. 8 órától 16 óráig

A beíratáshoz szükséges okmányok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcí-

met azonosító hatósági igazolvány,
– a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági 

igazolvány,
– a gyermek anyakönyvi kivonata
– a gyermek TAJ kártyája,
– sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Szakértői Bi-

zottság szakvéleménye,
– nem magyar állampolgárságú gyermek beíratása esetén 

a szülő igazolása a Magyarországon való tartózkodás 
jogcíméről.

A koronavírus terjedése okán  kihirdetett veszélyhelyzet mi-
att a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozá-
sok  során a köznevelésért felelős miniszter  7/2020 (III. 25.) 
EMMI határozata kimondta, hogy „a kötelező felvételt bizto-

sító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe 
tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett 
jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szük-
séges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési 
napján kerül majd sor.”

„Tehát, ha a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyer-
mekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt bizto-
sítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda 
felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet 
biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is. Ennek elle-
nére azt javasoljuk, hogy legalább telefonon vagy e-mailben 
vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és 
tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába 
kívánják beíratni gyermeküket.”

A tavalyi nevelési év során, ha a szülő nem a kötelező fel-
vételt biztosító óvodába szerette volna gyermekét beíratni, 
akkor ezt  a szándékát elektronikus úton, telefonon vagy – 
különösen indokolt esetben – személyesen jelezte az általa 
választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.

A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással 
kapcsolatban nem érkezett még határozat.
Jelen helyzetben valószínűsíthető, hogy az óvodai beiratko-
zás a tavalyihoz hasonlóan fog történni.

A friss információkat Szákszend Község és a Szákszendi 
Kiskuckó Óvoda facebook csoportban tekinthetik meg.

Zách Gizella
óvodavezető

VÉRADÁS

Az év első munkanapján, január 4-én véradás volt a Faluházban, a Tatabányai Területi Vérellátó Szolgálat, a 
Magyar Vöröskereszt és természetesen a 26 önkéntes véradó jóvoltából. Nekik ezúton is köszönet az önzetlen 

segítségért.
Folytatódik tovább a véradások szervezése, előre láthatóan május hónapban kerül sor a következő alkalomra. 

A pontos időpont ismeretének birtokában, plakátokkal, értesítők postaládába dobásával, és a Facebook 
Szákszend csoportjában értesítjük a lakosságot.

Szeretettel várunk erre az alkalomra is minden segíteni akarót!

Adj vért, életet adsz!
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Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2021. 01. 01-től a közvilágítási berendezések aktív elemeinek 
üzemeltetésére és karbantartására az eddigi cég helyett (E-on), új céggel (Keszmann & Bodnár Kft.) 

kötött szerződést Szákszend Község Önkormányzata, 2022. december 31-ig bezárólag.

Az új szolgáltatás tartalma és feltételei megegyeznek az E-on által eddig nyújtott támogatással,  
de az árban jelentős eltérés tapasztalható (1230 Ft / aktív elem / év), melyet figyelembe véve jelentős,  

több mint 170 ezer forint megtakarítást tudunk elérni éves szinten.

A hatékonyság növelése érdekében kérem a tisztelt lakosságot, hogy a közvilágításban észlelt 
meghibásodásokról minden esetben Szákszend Község Önkormányzata felé adjanak visszajelzést  

a 34/371-524-as telefonszámon  
vagy e-mailben: hivatal@szakszend.hu

Köszönöm az együttműködést!

Papp Attila Csaba
polgármester

Költészet napja
Április 11.

Magyarországon 1964. április 11 óta József Attila 
születésnapján ünnepeljük.

Ebből az alkalomból versírásra invitálom Szákszend 
lakosságát, gyermek és felnőtt kategóriában.

A vers témája és terjedelme szabadon választott.
A kész műveket a szakszend.konyvtar@kem-kszr.hu  

e-mail címre, vagy személyesen a könyvtárban,  
Takács Tímeának lehet leadni nyomtatott formában.

Mindkét kategóriában egy szerencsés kerül kisorsolásra,  
aki ajándékban részesül.

A verseket a Facebook Szákszend oldalán megjelentetem, 
illetve a könyvtárban kiplakátolom.

Leadási határidő: 2021. április 16.
Sorsolás: 2021. április 21.
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Március 15.
Emlékezzünk!

Az 1848-as forradalom 
 és szabadságharc  

173. évfordulója
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JELES NAPOK, VILÁGNAPOK

(MÁRCIUS, ÁPRILIS, MÁJUS)

• Március 8:  Nemzetközi Nőnap
• Március 15:  1848-as forradalom és szabadságharc
• Március 21:  Down-szindróma világnapja
• Április 2:  Autizmus világnapja
• Április 7:  Az egészség világnapja
• Április 11:  A magyar költészet napja
• Április 11:  A Parkinson-kór világnapja
• Április 14:  A könyvtárosok világnapja
• Április 22:  A föld napja
• Május 1:  A munka ünnepe
• Május első vasárnapja:  Anyák napja
• Május 4:  Tűzoltók napja
• Május 10:  Madarak és fák napja
• Május 15:  A családok nemzetközi napja
• Május 18:  Múzeumok nemzetközi napja
• Május utolsó vasárnapja:  Gyermeknap

ÉRTESÍTÉS

Értesítem a lakosokat, hogy a 2021. évi adószámla kivonatok megküldésre kerültek. 

Az I. félév fizetési határideje: 2021. március 16.

2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat  
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el. Azon adózóknak, akiknek 2020. december 31. napjáig 
tartozása áll fenn Szákszend Község Önkormányzata felé, az adószámla kivonaton megjelent 

összeget még az önkormányzathoz kell befizetni.
A többi helyi adónemben feltüntetett összegeket továbbra is az önkormányzatnak kell 

megfizetni.

Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre a 06 34 371-524-es telefonszámon.

Kovács Laura
kirendeltségvezető

Szákszendi Hírmondó
Szákszend Község Önkormányzata ingyenes információs lapja
Felelős kiadó: Papp Attila Csaba polgármester
Nyomtatta: Alfadat-Press Kft., Tatabánya
Megjelenik: 650 példányban


