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Tisztelt Olvasók!

Végre megérkezett a várva várt nyár, és örömömre szolgál, hogy újra ke-
zükbe tudják tartani a Szákszendi Hírmondó legújabb számát. Túl vagyunk 
a járvány harmadik hullámán, és az enyhítések hatására remélem lassan 
vissza tudunk térni a megszokott életünk kerékvágásába.
Nehéz időszakon vagyunk túl, a veszélyhelyzet miatt érvényben léptetett 
intézkedések mindannyiunk életére kihatottak. Itt is szeretném megkö-
szönni mindenkinek a helytállását, illetve a törvények betartásával szem-
ben tanúsított magatartását. 
Utolsó utáni pillanatban kaptuk meg azt a jó hírt, hogy lehetőségünk lesz 
újra összegyűlni és egy kicsit együtt lenni anélkül, hogy bármilyen meg-
osztó szabályozást alkalmaznunk kellene. A július 3-ra tervezett rendez-
vény nevében és tartalmában is kissé el fog térni a hagyományos falunapok 
megszokott forgatókönyvétől, de a lényege megmarad: újra együtt lenni, 
felszabadultan szórakozni, egy jót beszélgetni, vagyis a közösségi összetar-
tozást erősíteni. 
Remélem, sokukkal tudok majd találkozni és váltani pár szót, szeretettel 
várok mindenkit! 

Szívélyes üdvözlettel:
Papp Attila Csaba

polgármester

Balogh József: Nyár

Nyár kacsint be az ablakon
egy tikkadtságos hajnalon,
fénye a redőnyt törve át
magával füröszt hűs szobát.
Paplant ébreszt és takarót,
lajháros-lusta ágylakót,
tarisznyájában új virág,

– nem kap a szirma hőgutát -,
s van benne friss vakáció,
egy tópartra szánt rádió,
fecskék cikázó röpte száz,
veríték-lázas kerti ház…
A dinnye tőle cukrosul,
nevet a Nap rá huncutul,
izzad az erdő, fű, a rét,
patak párolog, és az ég
szinte önmagát fényli szét.
Vihar, ha orvul mennydörög:
kugliznak fönn az ördögök,
fürge felhő száll, dús-esős,
lenn fű között időz az őz,
hisz’ messzi még az ősz, a csősz.
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REFORMÁTUS EGYHÁZI HÍREK

EVANGÉLIKUS EGYHÁZI HÍREK

KONFIRMÁCIÓI BESZÁMOLÓ
Istennek hála, a megszorítások és a járvány okozta helyzet ellenére az idén 
is pünkösd első vasárnapján megtarthattuk a konfirmációt gyülekezetünk-
ben. Bár a felkészülés nem úgy folyhatott, mint az előző években, sokáig 
hiányzott a személyes találkozás, mégis a konfirmandusok szépen felké-
szültek az alkalomra. Két lány és egy fiú tett fogadalmat a gyülekezet előtt 
és vallották meg hitüket: Szikszai Glória, Heizler Viktória és Tóth Mihály. 
A fogadalomtétel, felhatalmazás és áldás után a fiatalok ezen az alkalmon 
először Úrvacsorázhattak a gyülekezettel. 
Kívánunk nekik sok áldást az életükre, további tanulmányaikra! Az Úr kí-
sérje őket életük minden napján!

Köszönjük mindenkinek a segítségét az 
előkészületekben, jó érzés volt bemenni a 
csodálatosan feldíszített templomba!
Adja az Úr, hogy még sokáig ünnepel-
hessünk így együtt, legyen kiknek örülni, 
és legyen mit ünnepelni, ezt kívánjuk jó 
szívvel, s kérjük, hogy az Úr ne hagyjon el 
bennünket, terelgesse, és Szent Lelkével 
vezesse az Ő nyáját, maradék egyházát.

Sugárné Damó Márta 
református lelkész

A 2021-es év nehézségek között indult. Községünk, s azon 
belül gyülekezetünk is átélhette a megpróbáltatást, a bizony-
talanságot. Sajnos nem került el bennünket sem a betegség 
és volt, akiket Urunk magához szólított, 
volt, akiktől el kellett búcsúznunk.
És mégis…
Mégis megtapasztalhatjuk, hogy van Ki-
hez menekülnünk, van Ki elé letennünk 
fájdalmunkat. Krisztus hordozza gyenge-
ségeinket. Ma is felemel bennünket, mikor 
elesünk.
Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mind-
nyájan, akik megfáradtatok és meg vagy-
tok terhelve, és én megnyugvást adok nek-
tek.” (Mt 11, 28)
A nehézségek mellett megtapasztalhatjuk 
Urunk kegyelmét, ajándékait s azt, hogy 
van okunk a hálára is.
Ötvened vasárnapján (2021. február 14.) 
beiktattuk a szendi evangélikus templom-
ban a még 2020-ban, tavaly megválasztott 
szendi tisztségviselőket: Hanzli Vivient pénztárosi, Nagy 
Lajost presbiteri tisztségébe. Hálával gondolunk Fekete 

Józsefné előző szendi pénztárosunk 26 évi áldozatos szol-
gálatára. Urunk áldása legyen jelenlegi és korábbi tisztség-
viselőink életén, szolgálatán!

A száki evangélikus közösség előző gond-
nokát, Farkas Lászlót 2020-ban Urunk ma-
gához szólította. Így nem sokkal a szendi 
tisztségviselők iktatását követően a száki 
evangélikus templomban a közgyűlés két 
gondnokot választott: Valkó Zsoltot és Var-
ga Bélát. Mindketten különböző módon, 
az Istentől kapott tehetségük, ajándékaik 
szerint szolgálhatják a száki gyülekezetet. 
2021. február 28-án iktattuk őket tisztsé-
gükbe. Urunk áldja meg őket, hogy áldássá 
váljanak gyülekezetünk épülésére!
Istentiszteleteinkről az adventi időszaktól 
kezdve felvételek készültek, illetve készül-
nek, amelyek megtekinthetők a gyülekezet 
honlapján. A felvételeket Szabó Ibolya ké-
szíti. Különösen azok számára szeretettel 
ajánljuk ezeket a videókat, akik szívesen 

jönnének, de nem tudnak részt venni alkalmainkon a jár-
vány, vagy betegségük miatt.
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Előttünk álló alkalmak:
• Heti bibliaóránk utolsó alkalma június 11-én, pénteken 

lesz 18 órakor, ezúttal Vérteskethelyen. Ebben az évben 
a Jelenések könyvéről beszélgettünk. A következő évben 
is szeretettel várunk minden érdeklődőt bibliaóráinkon!

• Június 21-25 között napközis hittantábort tartunk gyü-
lekezetünkben, a tábor zárásaként vasárnap, 27-én pedig 
közös családi istentiszteletet tartunk a szendi evangé-
likus templomban. A családi istentiszteletre szeretettel 
várunk minden fiatalt és családost templomunkba!

• Július 4-én gyülekezetünkben ünnepi istentiszteleteket 
tartunk (Szákon, Szenden és Vérteskethelyen) azon 
konfirmált testvéreink számára, akik ebben az évben 
jubilálnak.

• Keresztény filmklubot szervezünk havi rendszeres-
séggel a Faluházban, ahová szeretettel várunk minden 
érdeklődőt felekezettől függetlenül. Minden alkalomra 

más vendéget kérünk fel, hogy elhozza kedvenc alkotá-
sát. A filmnézés után még egy közös beszélgetésre hív-
juk a résztvevőket. Első alkalom: 2021. július 21-én, 18 
órakor.

Szeretettel várunk minden szákszendi lakost alkalmainkon!

Istentiszteletek: Száki evangélikus templom 9 óra
  Szendi evangélikus templom 10 óra
Elérhetőségeink:
Honlap: https://szakszend.egyhazkozseg.hu/
Facebook: 
 https://www.facebook.com/szakszend.evangelikus
Email: sinko-szabo.lilla@lutheran.hu
Tel.: 06 20/ 824-4418

Sinkó-Szabó Lilla
lelkész

Erős vár a mi Istenünk!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szákszend Község Önkormányzata 
képviselő-testülete a koronavírus jár-
vány okozta veszélyhelyzet miatt nem 
ülésezett 2021. október 21. óta. A ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése kimondja, hogy a 
veszélyhelyzetben a települési önkor-
mányzat képviselő-testületének fela-
dat- és hatáskörét a polgármester gya-
korolja. Az elmúlt időszakban ezért a 
polgármester átruházott hatáskörben 
hozta meg a szükséges döntéseket. A 
Kormány viszont rendeletében úgy ha-
tározott, hogy 2021. június 15. napjától 
ismét ülésezhetnek a képviselő-testüle-
teket. A következőkben a polgármester 
által döntésekről olvashatnak.

Szákszend Község Polgármestere dön-
tött a Szákszendi Szociális és Gyer-
mekjóléti Alapszolgáltatási Központ 
épületében nyújtott idősek klubja 
szolgáltatás szüneteléséről, március 1. 
és május 2. napja közötti időszakban 
infokommunikációs eszközön keresz-
tül történt az ellátás.

Dr. File Beáta jegyző asszony elkészítet-
te az Oroszlányi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2020. évi munkájáról szóló be-
számolót, amely elfogadásra került. A 

beszámoló megtalálható a község hon-
lapján. A Szákszend külterület 032/101 
helyrajzi számú szántó művelési ágú 17 
ha 2220 m2 nagyságú ingatlan haszon-
bérbe adása tárgyában pályázatot hirde-
tett az önkormányzat. A meghirdetett 
minimum haszonbérleti díj mértéke 
120.000 Ft/ha/év volt. A versenytárgya-
lásra 2021. április 9-én került sor. Az 
Albers Agrár Mezőgazdasági Bt. (2856 
Szákszend, külterület major 05/4.) pá-
lyázó nyert 195.000 Ft/ha/év ajánlatával. 
A 2020. évben a Szákszendi Kiskuckó 
Napközi Otthonos Óvoda gazdálkodá-
sát, belső kontrollrendszer kialakításá-
nak és működtetésének ellenőrzését vé-
gezte le a belső ellenőr. Összességében 
elmondható, hogy a feladatellátás tárgyi, 
személyi működési feltételek megfe-
lelőek, biztosítják a szakmai feladatok 
ellátását. Az intézmény belső szabályo-
zottsága, gazdálkodása megfelelő, az 
ellenőrzés során feltárt hiányosságok 
felszámolására intézkedési terv készült. 
Ennek keretében a hatályos jogszabá-
lyoknak megfelelően került módosítás-
ra az intézmény szervezeti és működési 
szabályzata, alapító okirata, valamint 
felülvizsgálatra került az Oroszlányi 
Közös Önkormányzati Hivatal Szák-
szendi Kirendeltsége és az óvoda között 
a gazdálkodási feladatok ellátására kö-
tött megállapodás. 

Áprilisban a következő beszámolókat 
fogadta el a polgármester. Dr. Tóth Csa-
ba háziorvos és Wessel Tünde körzeti 
védőnő elkészítette a közegészségügy 
2020. évi helyzetéről szóló beszámolót, 
amelyben többek között részletezik a 
háziorvos és a körzeti védőnő szakmai 
tevékenységét, az ellátottak számát a 
településen, valamint a leggyakrabban 
előforduló betegségeket.  Takács Gyön-
gyi a Szákszendi Szociális és Gyer-
mekjóléti Alapszolgáltatási Központ 
vezetője és Kovács Laura kirendeltség-
vezető elkészítette a település 2020. évi 
alapszolgáltatási tevékenységéről szóló 
beszámolót, amelyben többek között 
részletezik a Szákszendi Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Köz-
pont szakmai tevékenységét, az ellátot-
tak számát, valamint az önkormányzat 
által nyújtott pénzbeli és természetbeni 
ellátásokat. Baráth Domonkos az Ön-
kormányzati Szociális Szolgálat (2840 
Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.) ve-
zetője és Kovács Laura kirendeltség-
vezető elkészítette az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásáról szóló beszámolót, 
amelyben részletezik többek között a 
családsegítő szakmai tevékenységét, az 
ellátottak számát a településen, a legy-
gyakoribb hatósági intézkedéseket, va-
lamint az önkormányzat által nyújtott 
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természetbeni, pénzbeli ellátásokat. 
Az Oroszlányi Rendőrkapitányságát 
vezető Kiss Sándor r.alezredes elkészí-
tette Szákszend község 2020. évi köz-
biztonsági helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről szóló 
beszámolóját, amelyet önkormány-
zatunknak megküldött. A beszámoló 
részletezi a bűnügyi helyzet értékelé-
sét, a tulajdon elleni szabálysértéseket, 
a közbiztonsági-közlekedésbiztonsági 
helyzet értékelését, valamint az együtt-
működést. A beszámolók elérhetőek a 
község honlapján. 

Májusban elfogadásra került az éves 
ellenőrzési jelentés. Az óvoda belső el-
lenőrzése kapcsán készült intézkedési 
terv elemei megvalósultak. A jogsza-
bályokban előírt határidőn belül elfo-
gadásra került Szákszend Község Ön-
kormányzata 2020.évi zárszámadása. 
A 2020. évi költségvetés végrehajtása 
során az önkormányzat kötelező és ön-
ként vállalt feladatait az előző évekhez 
hasonló színvonalon tudta ellátni. Az 

önkormányzat költségvetésének bevé-
teli kiadási egyensúlya, működése, az 
intézmények működőképességének 
megőrzése és a folyamatban lévő beru-
házások befejezése biztosított volt. Lik-
viditási probléma az év folyamán nem 
volt. Az adóbevételek és működési be-
vételek a tervezetthez képest alakultak.  
Az intézményeknél és az önkormány-
zatnál is a takarékos gazdálkodás volt 
a jellemző.  2020. évi költségvetésének 
végrehajtásáról elmondható, hogy a 
működéshez szükséges személyi-és 
tárgyi feltételek pénzügyi háttere a 
Kormány támogatásával volt biztosít-
ható. Elsődleges cél volt a működés 
színvonalának megtartása és a kiadá-
sok bevételi forrásának biztosítása. A 
2020. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolót
• 166.084.627 Ft költségvetési bevétellel,
• 159.446.158 Ft költségvetési kiadással,
• 96.532.017 Ft finanszírozási bevétellel,
• 79.396.684 Ft finanszírozási kiadással
fogadta el Szákszend Község Önkor-
mányzata képviselő-testülete hatás-

körében eljárva Szákszend Község 
Polgármestere 3/2021.(V.12.) önkor-
mányzati rendeletével.

Takács Tímea könyvtáros-művelő-
désszervező elkészítette az önkor-
mányzat 2020.évi közművelődési tevé-
kenységéről szóló beszámolóját, amely 
többek között részletezi a 2020. évben 
megrendezett programokat, valamint 
a programokon részt vevők számát. A 
beszámoló olvasható a község honlap-
ján. 

Ajánlom a lakosság figyelmébe a tele-
pülés honlapját (www.szakszend.hu), 
ahol a képviselő-testület, illetve a pol-
gármester által meghozott rendeletek 
és normatív határozatok ki vannak 
hirdetve, valamint a határozatokhoz 
tartozó mellékletek is elérhetőek.

Kovács Laura
kirendeltségvezető

KÖNYVTÁR ÉS FALUHÁZ HÍREK

A könyvtár és a Faluház 2021. május 3-tól védettségi 
igazolvánnyal újra látogatható. Könyv köl-
csönzésére azoknak a személyeknek is van le-
hetőségük, akik nem rendelkeznek védettségi 
igazolvánnyal. Kérem őket, hogy előre jelez-
zék szándékukat nyitvatartási időben telefo-
non vagy üzenetben, és az épület bejáratában 
lebonyolítjuk a kölcsönzést. Sok szeretettel vá-
rok mindenkit havonta érkező új könyvekkel.

(Telefonszám: 371-269 vagy 06-30/295-55-78)

Mivel a koronavírus miatti szabályozások, váratlanul 
egyik percről a másikra módosulnak, a Falu-
napot, még későbbi időpontra csúsztatva sem 
tudjuk megtartani a hagyományos módon. 
2021. július 3-án szombatra tervezünk egy 

„Falunap pikniket”, ami egy szerényebb ren-
dezvény lesz a megszokotthoz képest, de bí-
zunk benne hogy egy kellemes délutánt, estét 
tudunk együtt tölteni. Itt az újságban találnak 

róla információt. Várunk mindenkit sok szeretettel!

Takács Tímea

Könyvtár nyitva tartás:
Hétfő: 12.00-17.00
Kedd: 12.00-16.00
Szerda: 08.00-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 08.00-12.00

KÖLTÉSZET NAPJA

Április 11-e a Magyar költészet napja 
1964 óta. Ebből az alkalomból versíró 
pályázatot hirdettem gyermek és fel-
nőtt kategóriában. Egy vers érkezett 
Samu Botond 4. osztályos tanulótól, 
míg a felnőtt kategóriában hárman 
indultak: Kocsis Imréné, Kószó-Nagy 
Ágnes és Takács Ilona, aki három ver-
set is küldött. Sorsolás döntötte el, hogy 

ki kapja az ajándékkönyvet. Lackfi Já-
nos Hogyan írjunk verset című könyve 
egyedüli indulóként Botondé lett, míg 
Bereményi Géza Versek című kötetét a 
sorsolás eredményeként Kószó-Nagy 
Ágnes kapta.z úton is köszönöm mind 
a négyüknek a részvételt, és ajánlom 
mindenki figyelmébe verseiket.

Takács Tímea
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Samu Botond: Március 15.

Petőfi, Jókai, Táncsics
Rabság vagy szabadság?
Tette fel Petőfi, nagy nap ez manapság.
Rabság vagy szabadság?

Felkelés és lázadás,
Harc és csata,
Kijövünk már a sodrunkból,
Éljen a Haza!

Nem vagyunk jó kézen,
Elnyomásban vagyunk,
Semmi esélyünk,
De mégis harcban vagyunk!

Szákszend 2021, április

Takács Ilona: Káosz és fény

Beszippant a világ,
a káosz felé tartunk.
A szépről, a jóról
hallani sem akarunk.

Még hogy béke van itt!
Háború, véres háború!
Én rendbe rakom csomagom,
nem zavar a harsonaszó.

Szépen összehajtom ingemet,
fésűm és hajtűm is beteszem.
Nem félek az idegentől,
a békét keresem.

Emberek jönnek szembe,
náluk is poggyász.
Szemük be van kötve,
arcukon harci máz.

Már egymást köpködik,
süketek is, nagyon bénák,
engem félrelöknek,
csomagjaikat eldobják.

Felveszem a pakkot,
benne kosz és szemét.
Nem gondoltam volna,
más terhe ilyen nehéz.

A pakkot eldobom,
az árokba hajítom.
A legsüketebbet karon ragadom,
közbe’ látom magam,
némán tátogok.

Nem hall s nem ért engem.
Borzasztó, mily bárgyú szegény!
De nekem mennem kell,
a hegytetőn vár a fény.

Tatabánya,  
Szákszend, 2013. október 16.

Takács Ilona: Tündérkertben

I.
Tegnap a szabadban jártam,
És egy csuda álmot láttam!

Lában puha, moha ágyba süpped,
Kezem bársony falevelet illet,
Arcom napnéne füröszti,
Hajam szellőfi kergeti.
Csalogány dala szívem melengeti,
Hűvös forrás léptem egyengeti.

Vajon hova tűnt az álom?
Ölelő két karomba zárom.
Ha karjaimból szökni akarna,
Lehunyt, sűrű pillám fogva tartja.

Szákszend, 2013. január 17.

Takács Ilona: Pipacsmező

Hegy ormán ifjú,
Szél tépi kócos haját.
Lenn a völgyben
Lombok, árnyékában a lány.

Habok mossák lábuk,
Felettük kék ég.
Friss szellő ad szabadságok
És a végtelen tér.

Van, hogy köd borul a tájra,
Sötét felleg takarja a napot,
Kéz a kézben járva
Mégsem félik a holnapot.

Bárcsak egy szikla is nehéz
A törékeny testnek,
A sziklák nem egyenként,
De százával esnek.

Mázsás teher alatt
Hull, hull a verejték,
Csikordulnak a fogak.
Sehol sincs menedék?

Nincs az a lélek,
Ki meg ne törne.
Nincs az az élet,
Mi ki ne törne!

Kéz a kézben nem felejtik,
Mily édes a kedves csókja.
Távolban pipacsmező sejlik,
Mily drága minden óra!

Szákszend, 2013. május 22-24.

Kószó-Nagy Ágnes: Fa, fű és virág

Fa, fű és virág. 
Ó bárcsak…
belőletek állna az egész világ! 
Mert tiétek a tökéletes rendszer, 
melyet az ember alig-alig ismer. 

A Természet Föld és Ég Ura. 
Benne a legapróbb élőlény is jól tudja, 
az élet működését, mikéntjét, 
az igazi körforgás lényegét. 

A világban minden mindennel összefügg. 
Ez maga a Törvény, a nagy Közös ügy. 
Tudhatnád már Sapiens, igen, Te is! 
Amit itt elpazarolsz, az máshol hiányzik. 

Belenyúlsz a rendszerbe, itt is, ott is. 
Mondván: Én jobban tudom,  
véghez viszem úgy is! 
Fejlődünk, való igaz, de ki tudja merre? 
Az épített világ növekszik,
de zsugorodik az elme. 

Dühösen tiltakozol a mesterséges 
intelligencia ellen, 
de a ’gyeplő’ kihullott a kezedből már régen. 
Mész, csak mész előre, legyőzöd az akadályokat. 
Bekebeleznéd a világot, 
míg a virágnak magja sem marad. 

Hatalmas szerencse, hogy vannak 
máshogy gondolkodók. 
Takarítják utánad a szemetet,  
a valódi probléma megoldók! 

Döntések, választások mindig vannak s lesznek, 
RAJTAD múlik tehát mit, hogyan teszel meg! 

2021.04.16

Kocsis Imréné: Fohász

Segíts! Segíts uram-e megfáradt népnek, 
kinek szüksége lenne már egy kis fényre.
Egy cseppnyi jóra, és némi vigasz szóra.
Segíts, hogy elviseljék mi még rájuk vár, 
Míg helyre billen az egész világ.

Segíts! Segíts uram hogy talpon maradjanak, 
hogy legyen erejük átvészelni
A szenvedést, és a sok rosszat.
Adj nekik reményt, mert már fáradtak, és gyengék
nem bírja már lelkük ezt a sok kínt.

Segíts! Segíts uram hogy újra mosoly, 
és öröm legyen az arcokon,
hogy újra a szívekbe is fény gyúljon.
Segíts hogy újra átölelhessük egymást,
hogy újra boldog legyen az egész Világ.
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SZÁKSZEND TOJÁSFÁJA

Gyönyörű tojásfát díszített fel a falu la-
kossága közösen a húsvéti ünnepekre. 
Március 23-tól lehetett hozni a Hivatal 
elé felállított bokorra a szépen feldíszí-
tett tojásokat. Közel 100 darab, többsé-
gében saját készítésű hímes tojás került 
végül fel a fára. A végeredmény magá-
ért beszél, érdemes lesz hagyományt 
teremteni ebből a szokásból.

FÖLD NAPJA!

„Ki mondta, hogy nem tudod megvál-
toztatni a világot?”

Április 22-én a Föld napja alkalmából 
szemétszedést szervezett Szákszend 
Község Önkormányzata önkéntesek 
bevonásával. Huszonkét jelentkezővel 
gyűjtötték a kidobott, elhagyott hul-
ladékot a település előre feltérképezett 
szemetes pontjain. Valkóné Papp Éva 

elvállalta, hogy a szákszendi elágazás-
tól a településig bevezető út menti sza-
kaszt megtisztítja a szeméttől. 
A nap végére 20 köbméter szemét gyűlt 
össze, amely megdöbbentő mennyiség. 

A Nyugdíjas Klub tagjai is kivették a 
részüket a munkából, ők az 1956-os 
emlékmű környezetét tették rendbe. 

Az óvodások, a bölcsődések virágot ül-
tettek nevelőikkel. A Szákszendi Szoci-
ális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Központ idősek klubjának tagjai pedig 
az intézményük környezetét szépítet-
ték meg. 

A hivatal dolgozói a polgármester ve-
zetésével virágokat ültettek, parkosítot-
tak ezen a napon.

A Föld napja 1990 óta tartozik a jeles 
napok közé Magyarországon. 
A Föld napján világszerte kü lönféle 
rendezvényeket szerveznek, amelynek 
célja, hogy felhívják a figyelmet a Föld 
természeti környezetének megóvására. 

A településen a korábbi években ha-
gyomány volt április 22-én szemét-
gyűjtés tartása. Ezt a régi hagyományt 
elevenítettük fel ebben az évben, ezt a 
jövőben is szeretnénk folytatni, hiszen 
célunk környezetünk megóvása, tele-
pülésünk tisztán tartása.

Takács Tímea
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„LEGYÉL TE IS ZÖLD BÉKA!”  
ÖKO PROGRAMJAINK

A 2021. évi Fenntarthatósági témahét a járványhelyzet mi-
att online került megrendezésre, melynek kiemelt témái az 
erdő, mint ökoszisztéma, a zöld gazdaság és a fenntartható 
közösségek. Örökös Ökoiskolánk a felkínált lehetőségeket 
kihasználva a programban online formában vett részt.
A felső tagozatosok megnézték:
• PONTV-ELEM: szárazelemek és akkumulátorok újra-

hasznosítása
• Közlekedésirányítás
• A jövő mobilitása című filmet, mely sok megválaszolan-

dó gondolatot, és megvalósítandó folyamatos feladatot 
állít tanulóink elé.

Föld Napja – 2021. április 22. Egy nap a holnapért, a klímá-
ért! Sebezhetőségünkre figyelmeztetett a koronavírussal a 
természet. Ezen a napon az alsósok tanórák keretén belül fe-
jezték ki gondolatukat kreatívan tanítójuk segítségével, mit 
jelent számukra a Föld. Lehetőség nyílt az alsós kisdiákok 
számára a digitális kompetencia fejlesztésére is.
A felsősök a járványhelyzet miatt digitális online tanórák 
keretén belül megtekintették a Föld dala című videót, majd 
a „Mi fán terem az erdő?” erdővédelmi tanórán vettek részt.
Az elektronikai hulladékgyűjtés az egész település lakossá-
gát aktivizálta. Nagyon örültünk annak, hogy sokan éltek 
azzal a lehetőséggel, hogy elhasználódott, elromlott készü-
lékeiktől ebben a szabályozott formában váljanak meg. Soha 
nem látott mennyiségű elektronikai hulladékot adtak le a te-
lepülésen élők.
Ezúton is köszö-
nöm a lakosság 
együttműködé-
sét, a környe-
zetünk meg-
óvásáért tett 
fáradozásukat!

HÍREK AZ ÖVEGESBŐL

Ismét megszólalt a csengő az Öveges iskolában. Április 19 – től az alsó tagozatos, május 10 –től már a felső tagozatos di-
ákjaink is visszatérhettek az iskola padjaiba. Minden feltétel adott volt a gyerekek biztonságos fogadására. Az intézményt 
a Magyar Honvédség fertőtlenítette, és a nagytakarítás is megtörtént. Folytatódhatott a megkezdett munka.
Fokozatosan, a szabályozás betartásával igyekeztünk programjainkat megszervezni. Az őszi papírgyűjtési és elektronikai 
gyűjtési programunk sajnos az ismert okok miatt elmaradt, amit most tavasszal pótoltunk.

BALLAGÁS, ÉVZÁRÓ

Egy csodaszép napon szerveztük meg gyermeknapi prog-
ramjainkat, ahol igazán a játék, a mozgás, a jókedv és vi-
dámság volt terítéken. Készülünk az évzárásra, nyolcadikos 
tanítványaink búcsúztatására. Hogy ki, milyen bizonyít-
vánnyal zárja ezt az ismét nem rendhagyó évet? Az hama-
rosan kiderül…

TÁBOROZUNK

Ismét várjuk diákjainkat a hagyományosan megrendezendő 
„Sárkányeregető” napközis táborunkba, melynek időpontja: 
június 28 - július 2.Részvételi díja: 9 000 Ft, amely tartal-
mazza az étkezéseket és a programok költségeit is.
Várunk minden kalandvágyó gyerkőcöt!

Palotainé Papp Éva
igazgató

              

 

 

Hagyományaihoz híven a Szákszendi  
Öveges József Általános Iskola  

ebben az évben is  
napközis tábort szervez  

2021. június 28. és július 2. között
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NYUGDÍJASKLUB HÍREI

Kedves Klubtagok!
Sajnos a járvány nem múlt el, folyamatosan szedi áldoza-
tait. Az elmúlt hosszú időszak kapcsán nem sok minden-
ről tudok hírt adni. 2020-ban még megtartottuk az évzáró 
közgyűlésünket, és a Nőnapot. Ezután sajnos közbeszólt a 
gonosz járvány, így a szokásos havi találkozások elmarad-
tak, telefonon próbáltuk tartani a kapcsolatot egymással. 
Utoljára a Nyárbúcsúztatón találkoztunk, majdnem a teljes 
tagsággal. 
A 2021-es év sem indult jobban a tavalyinál. Szomorú, de 
megemlítem, hogy kedves barátaink temetésein többen 
ott voltunk, megadva a végtisztességet, akiket koronavírus 
vitt el. Ebben az évben is többnyire telefonon tartottuk a 
kapcsolatot, esetleg az utcán találkozva tudtunk egymásról. 
Nagyon örülök, hogy rendszeresen tájékoztattuk egymást 
hogy és hol indult el az oltás, és hány tagunk beoltására ke-
rült sor. Úgy gondolom valamennyien egy kicsit vonakod-
tunk az ismeretlen oltóanyagok miatt, de többen rájöttünk, 
hogy gyermekeink, unokáink érdekében mégis szükséges. 
Nem utolsó sorban azért, hogy nyugodtabban találkozhas-
sunk. Sajnos az idei évben sem tudtunk programokat szer-
vezni idáig, mert nem látjuk az „út” végét. 
Eddig minden évben részt vettünk az Önkormányzattal 
a Föld napi takarításon és virágültetésen. Sajnos ez tavaly 
elmaradt. Az idén felkérést kaptunk az Önkormányzattól, 
hogy vegyünk részt a Föld napja alkalmából hirdetett fel-
adatokban. Ennek örömmel tettünk eleget, és az’56-os em-
lékműnél rendbe tettük a virágágyásokat, a fák környékét 
kitakarítottuk. Ebben a munkában többen is részt vettünk, 
és elhatároztuk, hogy egész évben rendben tartjuk. Nagyon 
sokan érdeklődtek nálam arról, hogy mikor lesz már lehe-
tőség a klubnapok megtartására. 
Örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy június hónaptól 
minden hónap második keddjén lesz klubnap a szokásos 
helyen és időben. Ezek az alkalmak a jelenlegi szabályo-
zások értelmében, védettségi igazolvánnyal látogathatóak! 
Örömmel tudatom, hogy folyamatos kapcsolatot tartok a 
tardoskeddi barátainkkal, de sajnos szomorú híreket hallok 
tőlük. Sajnálják, hogy a tavalyi találkozásunk elmaradt, de 
reménykednek, hogy hamarosan tudnak fogadni bennün-
ket. 
Bízva az oltások hatékonyságában, a nyár eleji nyitásban, 
találkozásban, a második félévben már programokat is tu-
dunk tervezni. 

Nagy Béláné
klubelnök

COVID ÉS OLTÁS

Még mindig COVID19, pedig már 2021-et írunk és oltás 
is van.
Türelmetlenek vagyunk? Azt hiszem igen. Türelmetlenek, 
bizalmatlanok, hitetlenek...
A ma embere azt gondolja, minden őérte van. Pedig nem!!
Sok világjárványt túlélt az emberiség. Jelenlegi tudásunkkal 
felvértezve elmondhatjuk, hogy sokkal kevesebb egyéni tra-
gédia nélkül túl jutunk rajta, mint 100 évvel ezelőtt.
Az oltást sokan várták. Gyorsan elő is állították. Osztatlan 
örömöt mégsem okozott. Rengeteg szkeptikus, és nagyon 
sok összeesküvés elméletet sejtő embert szült.
Én, aki orvosi végzettséggel a hátam mögött elmondhatom, 
hogy elég széleskörű természettudományos ismerettel ren-
delkezem, nem látok más megoldást a mihamarabbi kilá-
balásra.
Ez a vírus velünk marad, mint az influenzát okozó. Nincs 
mit tenni. Ha gyorsítani akarjuk a védettség kialakulását, 
oltatni kell magunkat.
Ez nem azt jelenti, hogy az oltás után nem lehetünk be-
tegek, hanem azt, hogy tartós köhögés helyett megússzuk 
egy kisebb hörghuruttal, lélegeztetőgép helyett kezelhető 
köhögéssel, halálos szövődmény helyett egy „kis” lélegez-
tetéssel. És nem utolsó sorban, kevesebb vírust termel a 
szervezetünk, kevesebbet is ürítünk, kevesebb embert fer-
tőzünk meg.
Sokan mondják, hogy milyen beteg lett az oltástól. A vakci-
na mindenképpen reakciót vált ki a szervezünkben. Ha nem 
tenné, nem dolgozna az immunrendszerünk, nem történne 
semmi a védettség kialakulása érdekében.
Az emberi bizalmatlanság és tudatlanság pedig mindenféle 
mögöttes tartalmat is sejt az oltóanyaggal kapcsolatban. Ha 
így áll valaki hozzá, csak sajnálni tudom. Nem azért megy 
valaki kutatónak, használja a képességét, tudását egy vak-
cina kifejlesztésére, hogy másokat eltegyen láb alól, vagy 
beoltsa valamiféle nyomkövetővel. Ez butaság!
Az emberek annyiféle vény nélküli gyógyszert beszednek, 
annyi egészségtelen dolgot megesznek, annyi mindent a 
bőrükre kennek, belélegeznek, hogy ehhez képest az oltás 
semmiség.

Tehát: oltasd magad!!
Addig is: viselj tömegben, zárt helyen maszkot! 

Fertőtlenítsd rendszeresen a kezed!
Érezd jól magad a bőrödben, gondold meg minek, kinek 
hiszel!

Mindenkinek jó egészséget kívánva üdvözlettel: 
dr. Takács Ilona

Aki bővebben szeretne hallani az oltásokról, annak ajánlom  
a Magyar Tudományos Akadémia rövid tájékoztató videóját. 

Az alábbi linken elérhető https://www.youtube.com/watch?v=j-AtxfOKIQs
Vagy az internetböngészőben „mta koronavírus videó” kulcsszavakat beírva megtalálható.
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ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET!

A Föld napjára meghirdetett szemétszedés apropóján meg-
döbbentő volt szembesülni a temérdek kidobott szeméttel, 
többek között fűnyíróval, autó alkatrészekkel, autó karosz-
széria elemekkel, műanyagpalackokkal, üvegekkel, matra-
cokkal, valamint székekkel. 
A hulladékról 2012. évi CLXXXV. törvény 2021. március 
1.napjától módosult. A hulladék jogellenes elhelyezésével 
és elhagyásával kapcsolatban a következő szabályok vannak 
érvényben többek között:

• Az ingatlan tulajdonosát felelős az illegális hulladéklera-
kás vagy elhagyás megelőzéséért.

• Az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájá-
rulása nélkül elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállí-
tásának és kezelésének kötelezettsége a (hulladékgazdál-
kodási hatóság bírságot, valamint kötelezést megállapító 
közigazgatási hatósági döntésének véglegessé válásától 
számított tizenöt napon belül) a hulladék tulajdonosát 
vagy korábbi birtokosát terheli.

• A hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsé-
ge, ha a hulladék tulajdonosa vagy birtokosa ismeretlen, 
akkor az ingatlantulajdonost terheli. Az ingatlan tulaj-
donosa mentesül a felelősség alól, ha megtett minden 
tőle elvárható intézkedést, hogy a hulladék elhelyezését 
vagy elhagyását megakadályozza, valamint bizonyítani 
tudja a hulladék birtokosának vagy az ingatlan tényleges 
használójának személyét. 

• Az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzá-
járulása nélkül elhelyezett vagy elhagyott hulladék el-
szállítására és kezelésére kötelezett személy a kötelezést 
megállapító közigazgatási hatósági döntés véglegessé 
válásától számított tizenöt napon belül gondoskodik a 
hulladék ingatlanról történő elszállításáról. 

• A kötelezettet terhelő meg nem fizetett hulladékgazdál-
kodási bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak 
minősül

A 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet értelmében 2021. már-
cius 16-ától megszűnt a települési önkormányzat jegyzőjé-
nek hatásköre az illegális hulladék elhelyezése ügyében. A 
hulladékgazdálkodási hatósági jogkört a területi hulladék-
gazdálkodási hatóság – Komárom-Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal – gyakorolja. 
A jelentős mennyiséget meghaladó hulladék elhelyezéséért 
három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. A veszé-
lyes hulladék vagy különösen jelentős mennyiségű hulladék 
elhelyezéséért pedig akár öt év börtönbüntetésre ítélhető az 
elkövető.
A hulladékgazdálkodási hatóság mellett a hulladékgazdál-
kodási bírságot helyszíni bírságként a rendőr, a közterü-
let-felügyelő, valamint a mezőőr továbbra is kiszabhatja.
Bejelentését megteheti a mobiltelefonján a HulladékRadar 
alkalmazás letöltésével. Az alkalmazás a bejelentését az il-
letékes hatósághoz továbbítja. 
További információ a https://hulladekradar.hu/ oldalon ta-
lálható.
Kis erőfeszítéssel rengeteget tehetünk környezetünk meg-
óvása érdekében, ez mindannyiunk közös felelőssége! A 
településen üveggyűjtő konténer három helyszínen van 
kihelyezve. Minden hónapban két alkalommal elszállítják 
településünkön a műanyag, papír, fém hulladékot, valamint 
a téli hónapok kivételével havi egyszer a zöld hulladékot! 
Éljünk ezzel a lehetőséggel!

Papp Attila Csaba 
polgármester

HASZNÁLT SÜTŐOLAJGYŰJTŐ

Márciusban kihelyezésre került egy háztartási használt sütőolaj és zsiradék be-
gyűjtő a Községháza és a Faluház közötti területen. 
Bátorítom a lakosságot, hogy használják bátran. Hozzák el a gyűjtőpontba az 
elhasznált háztartási olajat, mivel a környezet védelme mellett a Biotrans Környe-
zetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft. (2045 Törökbálint, külterület 0152/12.) 

az elhelyezett sütőolaj minden kg-ja után 25 
Ft támogatást nyújt a Szákszendi Kiskuckó 
Napközi Otthonos Óvoda részére.
Kérem, hogy a háztartási használt olajat, zsi-
radékot az eredeti csomagolásban vagy más 
jól lezárt flakonban helyezzék a konténerbe.
A tárolóba direkt módon történő háztartási 
használt olaj beöntése nem megengedett!

Éljünk ezzel a nagyszerű lehetőséggel, óvjuk környezetünket!

Papp Attila Csaba 
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

A kommunális adót a helyi adókról szóló jogszabály fekteti le. Vannak adók, amiket minden önkormányzat 
jogosult kivetni a helyben lakókra, vagy akiknek vállalkozása a területén van. A helyi adók, így a kommunális 
adó célja is az, hogy az önkormányzat gazdálkodását alapozza meg és az önálló működését segítse elő.

2021. évben az önkormányzati adóhatóság a magánszemélyek kommunális adójának felülvizsgálatát 
végzi el.

A kommunális adó a helyi adók egyik fajtája, amit mindig a lakhely szerinti önkormányzat vet ki. Az adót 
önkormányzati rendeletben állapítják meg. Az önkormányzati adóhatóság a honlapján teszi közzé azokat 
a nyomtatványokat, amiket ki kell tölteni a bevalláshoz. A nyomtatványok mellett még közzéteszi magát a 
rendeletét is, amiben előírja a kommunális adófizetést és annak mértékét. 

A magánszemély félévente fizeti meg a kommunális adót két egyenlő részletben felosztva. Az egyik részletet 
az adóév március 15-éig, míg a második részletet szeptember 15-éig. Főszabály szerint a lakás tulajdonosa 
fogja megfizetni az adót.

Bejelentés: belterületen ingatlan vásárlását; építkezés esetén a végleges használatba vételi engedély jogerőre 
emelkedését vagy engedély nélküli építkezés esetében a tényleges használatbavételt követően 15 napon belül. 
A kitöltött bevallási nyomtatványhoz kérjük mellékelni az adásvételi szerződés, illetve a használtba vételi 
engedély fénymásolatát. Eladást - adásvételi szerződés csatolásával -, valamint egyéb adatváltozást is be kell 
jelenteni. 

Kinek kell fizetni? Az adót az fizeti, aki a naptári év első napján a lakás tulajdonosa; illetve nem magán-
személy tulajdonában álló lakás esetén az a magánszemély, aki a naptári év első napján a nem magánsze-
mély tulajdonában álló lakás bérlője. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában 
adóalanyok. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli (pl. 
haszonélvezeti jog), annak gyakorlására jogosult az adó alanya. 

Mikortól kell fizetni? Ingatlanvásárlás esetén a vásárlást követő év január 1-től. Ha évközben történik az 
eladás, akkor az éves adót törvény alapján még meg kell fizetni, a kötelezettség év végével szűnik meg. Ez alól 
a bérleti jogviszony kivétel, mert ha az első félévben szűnik meg a bérlet, a második félévi adót már nem kell 
megfizetni. Használatbavétel esetén a tényleges használatbavétel, illetve a használatbavételi engedély jogerőre 
emelkedését követő év első napjától.

Adó mértéke: 8.000.-Ft/év

Amennyiben az adózó adókötelezettségének keletkezéséről az adóhatóságot a bevallás benyújtásával nem 
értesíti vagy bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesíti, akkor 
bírsággal sújtható. 

Az önkormányzati adóhatóság a 2021.évben kommunális adóellenőrzést végez. Kérem, hogy amennyiben 
bejelentési kötelezettségét nem tette meg, haladéktalanul pótolja.

Kovács Laura 
kirendeltségvezető
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Komárom-Esztergom Megyéből a szákszendi Wessel Tünde  
  védőnő vehette át 2021. június 10. napján a 2020-ban ala-

pított Steller Mária Védőnői Díjat, amelyet a létrehozó Három 
Királyfi, Három Királylány Mozgalom adott át Budapesten. A 
Prof. Dr. Kopp Mária által 2009-ben alapított Három Királyfi, 
Három Királylány Alapítvány a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ védőnői szakterületével együttműködve 2020-ban 
alapította a védőnői díjat azzal a céllal, hogy elismerjék a te-
rületi védőnők kiemelkedő szakmai munkáját és elhivatott-
ságát. A díjat minden évben minden megyéből egy védőnő 
kapja. 

Szákszend Község Önkormányzata nevében gratulálok  
Wessel Tünde védőnőnek a díj elnyeréséhez! 

Papp Attila Csaba 
polgármester

2021.május 22-én ünnepelte  
50. házassági évfordulóját  

Valkó Istvánné (szül: Nagy Edit) és Valkó István, 
Szákszend Száki utca 86. szám alatti lakos.

Szákszend Község Önkormányzata köszönti őket, legyen 
még sok egészségben, boldogságban eltöltött évük együtt, 

családjuk körében!

„Az évek múlásával
a ránc elmélyül
a papír megsárgul,
de a szeretet, ha igaz,
soha nem fakul,
a kötés-életre szól!”

(Varga Judit)
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VÉRADÁS
Az idei évben második alkalommal került megrendezésre településünkön önkéntes véradás  

2021. május 11-én a Faluházban. 
Nem lehet elégszer köszönetet mondani, azoknak az önkénteseknek, akik részt vesznek ezeken az alkalmakon.  

Ez alkalommal 19 fő véradó jelent meg. Első véradóként köszönthettük Kovács Laurát és Takács Luca Annát. 
Köszönet a véradóknak bátorságukért és önzetlenségükért!  

Ez évben mindenképpen szeretnénk még két alkalommal meghirdetni az eseményt. 
A következő alkalom várhatóan augusztus 18. napján kerül megszervezésre. Az alkalmat természetesen jelzi plakát, 

a rendszeres véradóknak értesítő, és a Szákszend Facebook csoportban is megjelenik a felhívás. 

Várunk mindenkit szeretettel!
Takács Tímea

Adj vért, életet adsz!

Falunap Piknik
2021. július 3-án 14.00 órától  

a Faluház mögötti rendezvénytéren.

Töltsünk el egy kellemes délutánt közösen! 
Várjuk a falu apraja-nagyját! 

Jöhet a kockás pléd, kiskosár, nagykosár,  
grillezők, bográcsok. 

„Hozd vagy főzd!” 

A büféről Rauch Géza gondoskodik. 
A vállalkozó kedvű családokkal, baráti társaságokkal  
elevenítsük fel a régi akadályversenyek hangulatát! 
Várjuk 4-5 fős csapatok jelentkezését! 

Indulás 15.00 órától a Faluháztól,  
a Kendervölgyön keresztül, több állomáson keresztül! 
Aki ezen nem szeretne részt venni „csak” piknikezne,  

beszélgetne, megteheti, mindeközben  
a gyerekek szórakozását a Csiri-biri játéktár  

biztosítja fajátékaival. 

Este diszkó!
Motoros felvonulás 

Babzsák dobáló verseny
Arcfestés

Kedves Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a Szákszend Község 
Önkormányzata által biztosított nyári napközis tábor 

a Faluházban (Szákszend, Száki utca 93.) 2021. július 5-én 
hétfői napon kezdődik és 2021. július 30-án pénteken 

fejeződik be. 

A foglalkozások időpontja 8:00-tól 16:00-ig terjed, 
hétfőtől-péntekig. 

A napközis tábort az a szákszendi lakóhelyű általános 
iskolás tanuló tudja igénybe venni, akinek mindkét 

szülője dolgozik és erről munkáltatói igazolást csatol 
a jelentkezés leadásakor.

A táborban háromszori étkezést tudunk biztosítani, 
amelynek díja: 393-ft+ÁFA. 

Lehetőség van a térítési díjkedvezmény igénybevételére, 
erről kérjük a határozatot az igényléshez mellékelni 
(Rgyk, 3 vagy annál több gyermek, tartósan beteg).

A jelentkezés folyamatos. Az aktuális hetet megelőző 
csütörtök reggel 8 óráig lehet leadni az igénylőlapot. 

Jelentkezni az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szákszendi Kirendeltségén  

(2856 Szákszend, Száki utca 91.) lehet.

Szeretettel várjuk a gyerekeket!

Papp Attila Csaba polgármester

Szákszendi Hírmondó
Szákszend Község Önkormányzata ingyenes információs lapja
Felelős kiadó: Papp Attila Csaba polgármester
Nyomtatta: Alfadat-Press Kft., Tatabánya
Megjelenik: 550 példányban


