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Tisztelt Szákszendiek!

Jóformán még el sem kezdődött, de máris vége a nyárnak, be-
csengettek az iskolába, óvodába, a határban elkezdődtek az őszi 
munkálatok. Lehet csak nekem tűnik úgy, de az idő mintha gyor-
sabban telne, mint egykor, így egyre nagyobb fontossággal bír a 
pillanatok megélése…
Ennek tükrében szeptember 18-ra egy újabb közösségi prog-
ramot szervezünk Őszköszöntő néven, amelyre sok szeretettel 
várjuk községünk apraját-nagyját. A program összeállítását 
igyekeztünk úgy alakítani, hogy minden korosztály találhasson 
számára megfelelő szórakozási lehetőséget.  Használjuk ki ezt 
az alkalmat, találkozzunk újra, beszélgessünk, együnk-igyunk, 
táncoljunk, szórakozzunk egy jót, mert nem tudhatjuk, mit hoz 
a jövő.
Külön köszönet községünk azon egyesületeinek, szervezeteinek, 
akik különböző felajánlásaikkal segítették vagy segíteni fogják a 
rendezvény színvonalának emelését. 
Találkozunk szeptember 18-án! 

Papp Attila Csaba
polgármester

Ady Endre:  
Párisban járt az ősz

Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.
 
Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.
 
Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.
 
Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.
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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 még polgár-
mester által hozott döntések és a július 
14-én meghozott testületi határozatok-
ról olvashatnak.

Szákszend Község Polgármestere dön-
tött. hogy a Szákszendi Kiskuckó Nap-
közi Otthonos Óvodában a 2021/2022.
nevelési évben 2 óvodai csoport indul. 

Zách Gizella óvodavezető elkészítette 
az óvoda 2020. évi tevékenységéről szó-
ló beszámolót, amely elfogadásra ke-
rült. Takács Gyöngyi intézményvezető 
és Klestenitzné Beke Ildikó szakmai 
vezető elkészítette a Szákszendi Mini 
Bölcsőde 2020.évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, amely elfogadásra 
került. Az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. 
Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem elküld-
te a Szákszend települést érintő 2020.
évi víziközmű-üzemeltetés szennyvíz-
ágazati beszámolóját, amely elfogadás-
ra került. A beszámolók megtalálhatók 
a község honlapján. 

A polgármester döntött arról, hogy 
Szákszend Község Önkormányza-
ta részt vesz a „Rendelési időn kívül 
végzett központi orvosi (felnőtt- és 
gyermekorvosi) ügyeleti szolgáltatás 
Oroszlány, Bokod, Kecskéd, Szákszend, 
Dad, Kömlőd települések közigazgatási 
területén” tárgyban indított közbeszer-
zési eljárásban az alábbi feltételekkel:
a) a közbeszerzési szerződés időtarta-

ma: 2021. július 1 és 2022. december 
31. közötti időszak 

b) közbeszerzési eljárás fajtája: tárgya-
lásos eljárás 

c) Az ellátási időszakok a következők: 
• munkanapokon 16 órától reggel 8 órá-

ig, és
• hétvége, ünnepnap, munkaszüneti 

nap: megelőző munkanap 16 órától 
az azt követő munkanap 8 óráig.

A közbeszerzési eljárás eredményesen 
zárult. A nyertes pályázó az Inter-Am-
bulance Egészségügyi és Szolgáltató 
Zrt. (székhely: 1145 Budapest, Thököly 
út 165. 1.em.), akivel a szerződés meg 
lett kötve. 

Magyarország Kormánya úgy határo-
zott, hogy az állami feladatellátáshoz 
nem szükséges, egyes állami tulajdo-
nú ingatlanokat ingyenesen átadja az 
önkormányzatok részére, amennyiben 
erre igényt tartanak. Szákszend község 
esetében a következő ingatlanokról 
lenne szó:

Település Fekvés HRSZ. Megnevezés Terület (m2) MÁ tulajdoni hányada

Szákszend belterület 1047/3 kivett udvar 50 1/1
Szákszend belterület 1157/1 kivett beépítetlen terület 1765 1/1
Szákszend belterület 529/2 kivett beépítetlen terület 2158 1/1

A polgármester úgy határozott, hogy a 
fenti ingatlanok összességének önkor-
mányzati tulajdonba adását kezdemé-
nyezi. A Miniszterelnökséget vezető 
miniszter pályázatot hirdetett a Ma-
gyar Falu Program keretében az 5000 
fő, és ez alatti állandó lakosságszámú 
települések önkormányzatai számára 
kommunális eszköz beszerzésére. Az 
önkormányzat a belterületi közterüle-
tek megfelelő karbantartásához, járdák, 
járda melletti zöldterületek, emlékhe-
lyek fenntartásához, gondozásához, 
valamint a településtisztasági szolgál-
tatásokhoz 15.000.000 Ft támogatási 
igényt nyújtott be pályázat keretében 
erőgép, munkagép beszerzésére. Az 
önkormányzat pályázatot nyújtott be a 
felelős állattartást elősegítő ivartalaní-
tás program keretében település lakói-

nak tulajdonában lévő kutyák, macs-
kák állatorvos által elvégzett:
• ivartalanítására és
• kizárólag veszettség elleni összetevőt 

tartalmazó monovalens védőoltásra 
és/vagy

• transzponderrel (mikrochippel) törté-
nő megjelölésre.

Felülvizsgálatra került a település köz-
művelődési rendelete a jogszabályi 
környezet változása miatt. A törvényi 
és rendeleti szabályozásban bekövetke-
zett változások mértéke miatt a hatá-
lyos közművelődési rendelet hatályon 
kívül helyezését követően új rendelet 
került elfogadása. A képviselő-testület 
2021. június 15. napjától kezdődően 
ülésezhet, ezért az önkormányzati kép-
viselők tiszteletdíjáról szóló 13/2019. 

(X.28.) önkormányzati rendelet végre-
hajtásának felfüggesztéséről szóló ren-
deletet hatályon kívül helyezem 2021. 
június 15. napjával. A rendeletek meg-
találhatóak a község honlapján. 

A Takács-Tóth Egészségügyi Szolgál-
tató Kft.-vel (1089 Budapest, Korányi 
Sándor u. 12. II/7.) kötött feladatellátá-
si szerződés módosítva lett a rendelési 
idők módosítása miatt. 
Heti rendelési idő:
• Hétfő: 8.00-12.00
• Kedd: 13.00-17.00
• Szerda: 8.00-12.00
• Csütörtök: 13.00-17.00
• Péntek: 8.00-12.00
A rendelési időből heti 4 óra preven-
ciós rendelés.
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A képviselő-testület 2021.július 14.nap-
ján ülésezett a tavalyi év óta először. A 
testület megerősítette a 2020.november 
4.-2021.június 15.közötti időszakban a 
polgármester által hozott rendeleteket 
és határozatokat, a döntéseket hatá-
lyukban fenntartotta. A polgármester a 
jelzett időszakban a képviselő-testület 
nevében eljárva összesen 13 rendeletet 

és 74 határozatot hozott. A polgármes-
tert munkájáért elismerésben részesí-
tették. A polgármester szabadságolási 
ütemtervét elfogadták. Az önkormány-
zat a 2021.évben részt vesz a Telepü-
lésfásítási Programban, amely során 15 
db gömb szivarfát, 15 db puszta szilt 
nyert. 

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 hir-
detve, valamint az előterjesztésekhez, 
határozatokhoz tartozó mellékletek is 
elérhetőek. 

Kovács Laura
kirendeltségvezető

Kedves Olvasó!
A Kiskuckó Óvoda 2021/2022-es nevelési évét 43 gyermek 
kezdi meg. Nagy öröm számunkra, hogy 11 kis csoportos 
gyermek fog szeptembertől a maci csoportba járni. 

ŐSZI NAP AZ ÓVODÁBAN!

Nevelési programunkban külön fejezet szól az óvoda kap-
csolatrendszeréről. Ennek része a család és az óvoda kap-
csolata, melyben célunk együttműködéssel elősegíteni a 
gyermekek fejlődését, miközben a családból hozott érté-
keket megőrizzük, folytatjuk, kiegészítjük, a lemaradásokat 
korrigáljuk, a hiányokat pótoljuk.
Ehhez együttműködési formákat alakítunk ki. Ilyen a nyílt 
nap is, ahol lehetőséget biztosítunk a szülőknek az óvoda 
napi életébe való betekintésre is. A szülők képet kaphatnak 
gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, viselkedéséről, új 
tulajdonságait fedezhetik fel, összehasonlíthatják társaik kal.
Egyik programunk az  „Őszi köszöntő – nyár búcsúztató”  
közös barkácsolós délutánunk, ahol olyan tevékenységeket 
választunk, amik gyermek közeliek, a szülő és a gyermek 
együtt, közösen tud tevékenykedni. Az évek során úgy ta-
pasztaltuk, hogy először a szülő segít a gyermeknek, később 
a gyermek segít a szülőknek. A közös barkácsolás során 
megismerkednek a szülők is egymással, jókat beszélgetnek. 
Az együtt elkészített ajtó, ablak, asztali díszek az otthonok 
esztétikumát emelik.

ÉLET A VEGYES ÓVODAI CSOPORTBAN!

Mindannyian a legjobbat szeretnénk gyermekeink számára, 
így az óvodában is. Inspiráló környezetet, ami segíti folya-
matos fejlődésüket, családias légkört és játszótársakat. Ezért 
szülőként sokszor elbizonytalanodunk, hogy vajon gyerme-
künk fejlődése számára előnyös-e, ha vegyes életkorú cso-
portba kerül. 

Évkezdés a vegyes csoportban
Az azonos életkorú gyermekekből álló tiszta csoporttal el-
lentétben, a vegyes csoportokban az óvodát kezdő gyermek 
egy már kialakult közösségbe kerül, ami a nagycsalád min-
tájára különböző életkorú gyermekekből áll, ezért a beszok-
tatás időszaka is gördülékenyebb. Az egymást már korábbi 
évekből ismerő gyermekek elfogadó magatartása és vidám 
játéka, a családias hangulat nagyban segítheti az újonnan 
érkezett gyermek beilleszkedését.
Minden év elején, természetes módon rendeződik át a 
csoport, hiszen minden gyermek egy évvel idősebb lett. A 
korábban mintaadó nagyobb gyerekek iskolába távoztak, 
szerepüket az őket követőknek kell átvenniük. Ezt az átren-
deződést igyekszünk segíteni oly módon, hogy tudatosítjuk 
az eddig mintakövető gyermekekben, hogy nagyok lettek, 
figyelniük kell arra, hogyan viselkednek, milyen mintát 
nyújtanak a kisebbeknek.
Osztatlan csoportban tudatosan hosszabb időt szánunk a 
szokásrendszer teljes elsajátítására is; ez az egész szeptem-
bert kitölti. A későbbiekben erre építjük ugyanis a napi 
tevékenységek zökkenőmentes megvalósulását, ami elen-
gedhetetlen a csoportok megfelelő életének kialakításában.

Kicsik és nagyok: együtt
A vegyes csoportban nevelődő gyermekek jellemzően fo-
gékonyabbá válnak a toleranciára, nagy mértékben fejlődik 
empátiás készségük, segítő-gondoskodó magatartásuk. Év 
elején megszokott, hogy a kisebbeket „pátyolgatják”, daj-
kálják, ringatókat, mondókákat énekelnek nekik, hiszen 
ők is ezt érezték, látták az óvónéniktől és a nagyobbaktól, 
amikor ők kerültek a csoportba. A nagyobbak később is sze-
retnek maguktól „gondoskodni” a kicsikről, sokszor kérni 

ÓVODAI HÍREK

Reinhold Ehrhardt: A kedves kis napsugár
Szelet kavargat a téren,
bágyadtan süt fent az égen
az őszi nap, alig látszik,
faágakkal citerázik.
Ám a réten kacagás száll,
fent repül a papírsárkány!
Október néz: merre jár
a kedves kis napsugár?
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kell őket, hogy ne tegyék meg a kicsi helyett, amire az már 
maga is képes.
A vegyes csoportformában szívesen érvényesítjük az „együtt 
és külön elvét”, amely rugalmasan igazodik a gyermekek 
egyéni igényeihez. A vegyes csoportban nevelkedő kicsik-
re jellemző, hogy önállóbbak, vonzzák őket a nagyobbak 
tevékenységei, előbb ügyesednek. Nem jelent majd később 
problémát akár a kötött tevékenységeken való részvétel sem, 
mert látják, hogy a nagyoknak olyan „teendőik” vannak, 
amin azok szívesen részt vesznek. Van idejük a kicsiknek 
felkészülni arra, hogy majd az ő életükben is eljön ez az idő, 

– de addig csak akkor vesznek részt benne, amikor késztetést 

éreznek rá.
Ugyanakkor a kicsiknek szükségük van néha az elkülönü-
lésre, elbújásokra, amelyre a csoportban szintén lehetősé-
gük van. A gyerekek ilyen jellegű többsíkú magatartása 
gyorsítja a szocializációt.
A vegyes csoportokban a tevékenységeket mindig a nagyok 
szintjéhez tervezzük, majd ezt egyszerűsítjük le a kiseb-
bekhez. A kisebbeknek nagy húzóerőt jelentenek a játékos, 
komplex kezdeményezések, amibe életkoruk és fejlettségük 
szerint kapcsolódnak be, majd a foglalkozásból kilépve, za-
vartalanul folytathatják játékukat.

Öveges Felhívás
Tisztelt Szülők, Nagyszülők, Szákszendi lakosok!

Színesíteni szeretnénk iskolánk arculatát, alakítani, 
formálni gyermekeink gondolkodásmódját egy hagyo-
mányőrző terem kialakításával. Vallom, hogy múl-
tunk nélkül nincs jelenünk. Morus Tamás gondolatait 
kölcsönözve ”A hagyományőrzés nem a hamu őrzése, 
hanem a láng továbbadása.” 
Ezért szívesen fogadjuk a padlásokon, fészerekben meg-
bújó régi használati tárgyakat, textíliákat, berendezési 
tárgyakat. A beérkezett tárgyakat címkézzük, kata-
logizáljuk. Az iskola jubileuma alkalmából minden 
érdeklődő számára megtekinthetővé tesszük!
Legyenek a segítségünkre az értékeink megőrzésében!

Köszönettel: Palotainé Papp Éva igazgató

Tájékoztatás kérhető Palotainé Papp Éva  
igazgatónőnél

telefonon: 06 30 243 3453
e-mailen: palotainepappeva.oveges@gmail.com
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Szerencsére sok eseményről program-
ról számolhatunk be az előző hírmon-
dó megjelenése óta. 
Június 10-én Óriás teknős kiállítást 
nézhettek meg az érdeklődők a Falu-
ház mögötti rendezvénytéren. 
Július 3-án megrendezésre került egy 
rendhagyó, mondhatni hirtelen rög-
tönzött Falunapi Piknik, ami motoros 
felvonulással kezdődött, nagyon kö-
szönjük a résztvevőknek. Az eddigi-
ektől eltérően most nem voltak fellé-
pők, viszont volt zene, akadályverseny, 
ügyességi játékok, állatsimogató, arc-
festés, tetoválás, valamint óriás bubo-
rékfújó. Köszönet a lebonyolításban se-
gítő önkormányzati, bölcsődei, óvodai 
és a szociális központ dolgozóinak. A 
finom ételeket köszönjük a Szákszendi, 
és a Bányató Horgászegyesületeknek, 
Kosztolánszki Istvánnak, Bodányi End-
rének és nem utolsó sorban a Nyugdí-
jas Klubnak. Rögtön utána július 5-től 
kezdetét vette az Önkormányzat által 
biztosított négy héten át tartó gyermek-
tábor. Sok érdekes programmal, játé-
kokkal és kirándulásokkal. A gyerekek 
felügyeletét a Kiskuckó Óvoda dolgo-
zói, és Wessel Tünde védőnő látták el. 
Július 19. napja óta Nagy Alexandra 
tart csoportos alakformáló edzéseket 

heti kétszer, hétfőn és 
csütörtökön 18 órától 
a Faluházban. Folya-
matosan lehet csatla-
kozni a csapathoz. 
Július 21-én könyvtár 
program keretében a 
Bogárháton, rovaros 
mese-előadás látogatott településünk-
re, megörvendeztetve a táborozókat és 
az óvodásokat. 
Másnap július 22-én délután, szintén 
könyvtár program keretében Endrei 
Judit, volt tévé bemondó tartott előa-
dást „Anno az én tévém” címmel. 
Augusztus 11-én még mindig könyvtár 
program részeként, „Állatijó bemutató” 
volt a Faluház mögött, ahol gyerekek, 
felnőttek egyaránt érdeklődve hallgat-
ták Tóth Gábor érdekes, vicces beszá-
molóját a házunk táján élő „vadálla-
tokról”. Megismertük Sufnit az egeret, 
Lufit a patkányt, Gumikát a görényt, 
Mártikát a nyestet, Spurit a rókát és 
Kanóc kutyát. Sokunk nevében mond-
hatom, felejthetetlen élmény volt. 
Augusztus 18-án ismét véradás volt 
a Faluházban, ahol 19 önkéntes vé-
radó segített, köztük első véradó-
ként Molnár Zita. Köszönjük, hogy 
jöttek, a továbbiakban is várunk 

mindenkit nagy szeretettel, ebben az 
évben még tervezünk egy alkalmat a 
segítésre. 
Augusztus 23-án Havasiné Orbán Ildi-
kó vezetésével Dalkör alakult, ide is fo-
lyamatosan lehet csatlakozni. Havi egy-
szeri találkozás van tervben, illetve, ha 
valamilyen eseményre készülünk, ak-
kor megbeszéljük a próbák időpontját. 
Augusztus 25-én az önkormányzat 
szervezésében 39 fővel Budapestre lá-
togattunk a Tropicarium-Oceanárium-
ba és libegővel az Erzsébet kilátóhoz. 
Most pedig izgatottan készülünk a 
szeptember 18-án megrendezésre ke-
rülő Őszköszöntőre, melynek prog-
ramját itt az újságban megtekinthetik. 
Természetesen tervezzük a tavalyi év-
hez hasonlóan a családi tökfaragó buli 
megtartását is. 
A ránk váró programokról a Facebook 
Szákszend csoportban mindig lesz 
tájékoztatás, illetve az utcákon, busz-
megállókban elhelyezett plakátokon. 
A mielőbbi viszontlátás reményében 
búcsúzom!

Takács Tímea

FALUHÁZ HÍREK
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ÖNKORMÁNYZATI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR BESZÁMOLÓ

1. hét
A hétfői napon elfoglaltuk a helyünket és megismerkedtünk 
egymással.  A faluház fenti kis klubszobáját kaptuk meg 
és még a könyvtár előtti térben lehettünk a gyermekekkel. 
Délelőtt a reggeli után kézműves tevékenységben vettek 
részt a gyermekek. Karkötőt készítettek és a körömlakk 
használatának köszönhetően manikűrözni is elkezdtek a 
lányok. Az óvodába is fellátogattunk és nagy élmény volt 
nekik az udvaron való játék. Ebéd után szabad játék volt a 
számukra kint a faluház mögött a játszótéren. A sátor alatt 
pedig társasoztunk. 
Keddi nap reggeli után felkerekedtünk és a homokbányához 
sétáltunk. A fiúk nagyon élvezték a homokozást és nádból 
bunkert építettek a lányok is külön. Annyira tetszett a hely 
a fiúknak, hogy nem is akartak visszaindulni, ebédelni. Dél-
után ismét szabad program volt. A lányok számára kedve-
zőbb volt a tevékenység, mert az ő kérésükre sminkelhettek. 
A fiúk fociztak és bunkert építettek.
Szerdán kint a sátor alatt töltöttük a délelőttöt, kép hím-
zésre és nevük kivarrására volt lehetőség. A lányok varrtak 
szívesebben. Sok szép virág és szív kép készült. A fiúk kö-
télpálya építésével próbálkoztak, kisebb – nagyobb sikerrel. 
Társasoztunk, memóriáztunk. Sorversenyeztünk. Délután 
szabad tevékenység. A csajok többsége napozott. Vízipisz-
toly csatáztunk a nagy hőségre való tekintettel.  Élvezték a 
vízi csatát. Meggyfára másztak a fiúk és gyümölcsöt szedtek. 
Tánc párbajoztunk.
Csütörtökön meghívást kaptunk az Albers farmra, így dél-
előtt oda látogattunk el. Betekintést nyertünk a telepen lévő 
életbe. A kis borjúk nyerték el a csapat tetszését. Élvezték 
az állatok simogatását. Onnan a kender völgyön keresz-
tül jöttünk vissza és az emukat is megtekintettük. A nagy 
melegben a hosszú séta után a foci pálya mellett lévő sátor 
alatt társasoztunk. Délután pedig a hőségre való tekintettel 
vizes játékot játszottunk sorverseny keretében.  A pohárból 
kellett a mögötte álló gyermek poharába tölteni a vizet úgy, 
hogy ne legyen vizes. Mivel nagyon meleg volt egy idő után 
már csak egymásra borították a vizet. 
Pénteken zárásképp kirándulni voltunk Vinyén a Cuha 
pataknál. Kissé aggódva indultunk útnak az időjárás előre 
jelzés miatt. Nagy szerencsénkre csak egy kis esőt kaptunk 

a túránk végén. A csapat gyermekei nagyon élvezték a túrát. 
Lehetőségük volt hegyet, sziklát mászni és a nagy részben 
kiszáradt Cuha patak kövei között ugrándozni. Ahol volt 
egy kis víz ott a gyermekek többsége mezítláb járt. A túra 
során a pihenő helyeknél fogócskáztunk és követ dobáltunk 
a patakba…
Táboroztatók: Gombásné Jaczkó Veronika, Zách Gizella

2.hét
A héten 18 kisgyermek vett részt a táborban. A hetet Sanyi 
bácsi és az Ő nagyon barátságos kutyája Dió nyitotta. Sok 
érdekes információt tudhattak meg a gyerekek a német 
vizsla fajtáról. Kedden Zoli bácsi tartott érdekes történelmi 
beszámolót, és íjászkodni tanította a gyerekeket. Szerdán 
Nagyigmándra látogattunk el, a Tűzoltóságra. Ahol éppen 
egy riasztás szem és fültanúi lehettünk. Finom fagyival és 
vattacukorral zártuk ezt a napot. Csütörtökön érdekes házi-
állatokat nézhettünk meg Csilla néninél. Pénteken kirándu-
lással zártuk a hetet. Kimba Elefánt Park és Pannonhalma 
volt az úticél. Úgy gondoljuk, hogy tartalmas, izgalmas he-
tet tudhatunk magunk mögött. 
Táboroztatók: Fodorné Pintér Veronika, Bazsóné Farkas 
Adrienn



XXIV. évfolyam 3. szám 7

3. hét
A harmadik héten 14 gyerkőc vett részt a táborban. Hétfőn 
egy kis szöszmötölés volt a program. Eljöttek hozzánk a csa-
lád, esélyteremtő és az önkéntes háztól. Segítségükkel meg-
ismerkedhettünk a gyengénlátók és a halláscsökkentettek 
világával. Kedden palacsintasütés volt a program a gyere-
kekkel, szerdán gyümölcssalátát készítettünk. Ezen a napon 
ellátogatott hozzánk a Bogaras bácsi, aki sok különleges bo-
garat mutatott és mesélt róluk. Csütörtökön ellátogattunk 
a szociális központba az idősekhez, akik nagyon kedvesek 
voltak velünk. Megvendégeltek minket. A gyerekek játszot-
tak velük, voltak akik kártyáztak, memórajátékoztak vagy 
társasoztak. Pénteken Bábolnán kirándultunk. Megnéztük 
az arborétumot, ahol megsimogathatták a dán szarvasokat, 
kecskéket és az alpakákat. Az IKR udvar különleges növé-
nyeit is szemügyre vehettük Attila bácsi segítségével. Majd 
ezután elmentünk egyet fagyizni, koktélozni, majd egy kis 
játszótéren való időtöltés volt. Nagyon aranyosak és ügye-
sek voltak egész héten a gyerkőcök. Köszönjük a segítséget 
Cserpán Péternek és Kovács Ádámnak. Nagyon szuper he-
tet tudhatunk magunk mögött. 
Táboroztatók: Jakubács Sándorné Reni, Szadeczki-Baka 
Evelin

4. hét
A 4.hét első napját egy kis kézműveskedéssel kezdtük. 10 
órától Galambos Krisztiántól hallhattunk előadást a látás-
sérültekről. A gyerekek kipróbálhatták, hogy milyen csu-
kott szemmel közlekedni „fehér bottal”. Indiános napunk 
volt, ennek a jegyében zajlott a szöszmötölés is. Ebéd után 
moziztunk, indiános mesét néztünk. Természetesen volt 
szabad játék is. Délután kvíz-és egyéb indiános játékokat 
játszottunk. Nagyon élvezték a gyerekek, hogy észre sem 
vettük az idő múlását.
A második napon az egészséges életmód volt a téma. Tündi 
néni beszélt az egészséges táplálkozásról, közben gyümölcs-
salátát készítettünk. Majd újságokból kinyírt „ételekből” ké-
szítették el a táplálkozás piramist kartonpapírra. Nagyon 
ügyesek voltak. Jó kis idő volt kint, sokat voltunk a szabad-
ban, ahol fociztak, bújócskáztak, babáztak a lányok. Délután 
foszforeszkáló szappannal mostak kezet, majd UV-fénnyel 
megnéztük, hogy maradt-e rajta bacilus? A helyes fogmosás 
technikáját is gyakorolták.
A harmadik napon napindító reggeli zenés torna... egy kis 
bemelegítés. Reggeli után birtokba vehették az ugrálóvárat. 
Szöszmötölésen kavicsfestés, fűfejkészítés, egy kis színezés. 
Majd délután szegény „Béla bácsit” próbáltuk újraéleszteni 
az udvaron.... Móka, kacagás, jókedv, szelfi!!! Ez volt a jel-
lemző a mai napra. Ügyesek voltak a gyerekek! 
A negyedik napon egy kicsi mozgás... Délelőtt kifejezetten 
sport. A reggeli tornát a „Paraszt-olimpia” követte. Kiss Laci 
bácsi nagyon profi módon bemelegítette a gyerekeket és 
színvonalas, szuper vetélkedőt tartott. Köszönet érte, na-
gyon köszönjük. Kellően felüdülve és elfáradva ebédeltünk 
a gyerekekkel Szilvi néninél. Köszönjük a kedvességét és 
fáradozását! Délután benti programok: activity, szituációs 
játék, állathangok felismerése, majd próbáltuk megtalálni a 
gyilkost.... Alig tudtuk abbahagyni! Felejthetetlen volt! 
A hetet kirándulással zártuk, Rédére látogattunk el.
Paveszka Kornéliának köszönjük a táborban való részvételt.
Táboroztatók: Paksi Ferencné, Wessel Tünde
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„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: 
örüljetek!” (Fil 4,4)

Az elmúlt hónapokban Urunk sok örömmel ajándékozta 
meg gyülekezetünket. Nehéz lenne szavakba önteni, megfo-
galmazni azokat a találkozásokat, amelyeket megélhettünk 
az Ő kegyelméből. Megtapasztalhattuk, hogy jó Urunk 
közelében lenni, közösen szolgálni Őt. Életünk minden 
helyzetében erőt meríthetünk a Vele való kapcsolatból, és 
egymást is támogathatjuk ezen a közös úton.

Június utolsó hetében tartottuk napközis hittantáborunkat. 
Felemelő érzés volt látni, ahogy ezekben a napokban a gyer-

EVANGÉLIKUS EGYHÁZI HÍREK

mekek, fiatalok a szendi templom körül találnak otthonra. 
A táborunk témája a tanítványság volt, Jézus tanítványairól 
tanultak a táborozók, ezzel kapcsolatban zajlott a kézmű-
veskedés, e téma köré épültek az áhítatok és a játékok is.

Hálásak vagyunk a rengeteg segítségért, amelyet gyülekeze-
ten belülről és kívülről is kaptunk. Nem is tudnám felsorol-
ni mindazokat, akik szeretettel gondoltak és időt, energiát 
nem kímélve tettek táborunkért. Mindazokat, akik támo-
gatták bármilyen módon is. Urunk áldása voltak ők ezek-
ben a napokban, s így kérem az Ő életükre is Istenünk 
áldását.

SZEMÉTSZEDÉS
A tavaszi Föld napja alkalmából hirdetett szemétszedés sikerén felbuzdulva, 2021. október 2-án (szom-
baton), ismét tisztítsuk meg településünket a szeméttől. Ezen a napon, délelőtt 9.00 órától Szákszend 
Község Önkormányzata sok szeretettel várja az önkéntes segítőket, gyerekeket, felnőtteket egyaránt 
a Faluház elé. A gyülekezőt követően kiosztjuk 
a területeket, amiket meg szeretnénk tisztítani a 
szeméttől. Szemeteszsákot és kesztyűt biztosít az 
önkormányzat! A munka végeztével mindenkit 
vendégül látunk egy szelet zsíros kenyérre és egy 
pohár teára. Amennyiben bárkinek kérdése, ész-
revétele van, a könyvtárban, nyitvatartási időben, 
valamint telefonon (06-30/295-5578) szívesen vá-
laszolok.
Itt szeretném megragadni az alkalmat és felhívni a 
figyelmet környezetünk védelmére. Ne szemetel-
jünk, otthonainkban próbáljuk szelektíven gyűj-
teni a háztartásunkban keletkező hulladékokat, 
takarékosan bánjunk a vízzel, és az elektromos 
energiával! 

Takács Tímea
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KARITÁSZ HÍREK

A Szákszendi Karitász csoport 5 családnak adott is-
kolakezdési utalványt 30.000ft értékben, ezzel segítve 
az iskolakezdést.

2021.06.19-én kirándulást szerveztünk gyerekeknek és 
szüleiknek felekezettől függetlenül Tatára.  Gyönyör-
ködhettünk a tanösvényben és megnézhettük a Kapu-
cinus templomot és a hozzá tartozó állandó kiállítást, 
valamint a Tatai várat.

Különösen nagy öröm, hogy gyülekezetünk két aktív fia-
talja is lelkesen részt vett a gyermekek közötti szolgálatban 
kiemelt feladatokat is vállalva: Valkó Júlia száki kántorunk 
és Varga Béla száki gondnokunk. Júlia sok-sok éneket taní-
tott a gyerekeknek, melyek egy részét a táborzáró istentisz-
teletünkön is elénekeltük, Béla pedig még a horgászat és 
halászat rejtelmeibe is bevezette a fiatalokat.
2021. július 4-én Szákon, Szenden és Vérteskethelyen ün-
nepi istentiszteleteket tartottunk, ahol az évfordulós konfir-
mált Testvérekkel együtt adtunk hálát Urunk gondviselé-
séért.
Az istentiszteletek után mindhárom helyszínen még együtt 
tudtunk maradni, hogy étel és ital mellett beszélgessünk. 
Köszönjük szépen azoknak a szolgálatát, akik előkészítették 
ezeket a szeretetvendégségeket!

A szendi istentiszteletre ellátogatott Magyar Imre, a gyüle-
kezet korábbi lelkészének, Magyar Lászlónak a fia is, hogy 
találkozva régi ismerősökkel, felidézhesse az itt töltött éve-
inek szép emlékét.
Augusztusban a gyülekezet korábbi lelkészének, Piri Károly-

nak az unokája, Szabóné Piri Zsuzsa lelkésznő, valamint bo-
kodi származású férje, Szabó Vilmos lelkész szolgált gyüle-
kezetünkben.

Rendszeres alkalmaink
• Ahogy az előző évben, úgy idén is heti rendszerességgel 

tervezünk tartani: bibliaórát, konfirmációs előkészítőt. 
Az ifjúsági alkalmakat reménység szerint a bokodi fiata-
lokkal közösen tudjuk tartani.

• Szeretettel várunk mindenkit havonta a keresztény film-
estekre a Faluházba.

• Ebben az évben felnőttkonfirmációs oktatást is szerve-
zünk mindazok számára, akik már nem konfirmandus 
korúak, de érdeklődnek a Szentírás és az egyház tanítása 
iránt, szeretnének az evangélikus egyház hivatalosan is 
felnőtt tagjaivá válni. 

Szeretettel várom minden kedves érdeklődő jelentkezését!

Az alkalmak időpontjáról templomainkban, telefonon és 
online lehet érdeklődni.
Tel.: 20/824-4418
Szeretettel ajánlom honlapunkat:
https://szakszend.egyhazkozseg.hu/
A Facebook-on és a YouTube-on is megtalálható gyüleke-
zetünk.

Erős vár a mi Istenünk!

Sinkó-Szabó Lilla
ev. lelkész
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Bertalan esperes plébános aki a felvidéki Szepsiből érkezett.
A katolikus kánonjogban az ünnepélyes fogadalom egy le-
hetséges és jobb jóért Istennek tett olyan szándékos és sza-
bad ígéret, amelyet az Egyház elismert és azt egy törvényes 
felettes az Egyház nevében elfogadja
Sára nővér Kassán az Orsolyita közösségben él, és a szepsi 
magyar tannyelvű Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola-
központban tanít.
Sára nővérnek ezúton is szívből kívánjuk, hogy legyen to-
vábbra is osztályrésze a Lélek számos gyümölcse: a szeretet, 
az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség… (vö. Gal 5,22).

„Isten, aki pásztorom volt, amióta csak élek,  
a mai napig“ (Ter48,15)

2021. augusztus 17-én a Szákszendi Munkás Szent József 
templomba Szabó Nóra, a Jó Pásztorról nevezett Mária-Sára 
nővér, a szent Orsolya rend tagja, ünnepélyes szerzetesi fo-
gadalmat tett, megígérve, hogy életét ezután az evangéli umi 
tanácsok követésében szent engedelmességben, erkölcsi 
tisztaságban és szegénységben kívánja élni.

Az ünnepség az egyházközség nagy eseménye volt. Dr. Író 
Sándor, plébános atya vezetésével és szervezésében mara-
dandó emlékként íródott be a közösség életébe. A foga-
dalomtételen közel 40 szerzetesnővér vett részt Magyar-
országról, Szlovákiából, Szlovéniából, Horvátországból 
és Ausztriából. A szentmise Főcelebránsa Mons. Gábor 

ÖRÖKFOGADALOM SZÁKSZENDEN

ELSŐÁLDOZÁS 

a Szákszendi Munkás Szent József  
Római Katolikus Templomban

2021. július 18-án 7 fiatal vehette magához először az Eucha-
risztia szentségét, melyet Dr. Író Sándor plébános szolgál-
tatott ki részükre.  Név szerint: Barota Eszter, Kolos Mirtill, 
Milavecz Kinga, Ravasz Eliza, Samu Botond, Pál Eszter,  
Pál Zsombor
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Tégi Marcell:

Agresszív növények közvetlen környezetünkben
A japánkeserűfű, amely az épületeket sem kíméli

Munkásságomról röviden: 
A Selye János Egyetem biológia szakos 
tanár hallgatójaként a szakdolgozatom-
ban, községünk területén kiválasztott 
négy élőhelytípus flórájával foglalkoz-
tam, a 2020-as vegetációs időszakban. 
Számos a népi gyógyászatban is isme-
retes gyógynövényt határoztam meg, 
melyeknek a feldolgozását a jövőben 
tervezem. Ezt követően Tudományos 
diákköri munkám, szintén a település te-
rületén fellelhető növényekre irányította 
a figyelmemet. Kutatómunkámban egy 
a Szendi-ér mellett elterülő kaszálórét 
növényzeti összetételével és ökológiai 
viszonyaival foglalkozom részletesebben. 

Miket nevezünk inváziós fajoknak? 
Röviden összefoglalva, olyan fajokat 
nevezünk inváziósnak, vagy más 
néven özönfajoknak, melyek valami-
lyen módon (pl. ember általi behur-
colás útján, vagy szándékos telepítés 
által) bekerültek az őshonos flórát al-
kotó fajok közé, jól alkalmazkodtak a 
környezeti feltételekhez és rendkívül 
gyorsan szaporodnak, háttérbe szo-
rítva az addigi őshonos állományokat, 
egyes esetben pedig teljesen egyed-
uralkodóvá válnak. 

A japánkeserűfűről:
A japánkeserűfű, (tudományos ne-
vén: Fallopia japonica Houtt. Ron-
se Decr.). (és különböző hibridjei pl. 
F. x bohemica – a teljesség igénye 

nélkül), számos problémát okozó in-
váziós faj. A növény a keserűfűfélék 
családjába (Polygonaceae), azon be-
lül is a Fallopia nemzetségbe tarto-
zó, kelet-ázsiai származású, lágyszá-
rú, évelő faj. A 19. században került 
hazánkba, telepítés útján. Szára első 
ránézésre a bambuszéra emlékeztet, 
üreges, felfele álló, alul teljesen levél-
telen. A növény levelei nagyok, he-
gyesek, alakjukat tekintve tojásdadok. 
A levéllemez széle ép. Gyökérrendsze-
re mélyen behatol a talajba. Rizómái 
(gyöktörzsei), melyek sarj telepeket 
hoznak létre (a vegetatív szaporodást 
teszik lehetővé) oldal irányban hosz-
szan terjeszkednek a föld alatt. Virág-
zata bugába tömörül. Virágai aprók, 
fehér színűek. Termése makkocska-
termés. Virágzása júniustól egészen 
októberig tarthat. Szaporodása ha-
zánkban elsősorban vegetatív módon, 
a már említett rizómák segítségével, 
vagy pedig hajtás részekből történik. 
Terjedését az emberi beavatkozás és a 
folyóvíz közvetítése segíti. Rendkívül 
jól viseli a szennyezett talajokat és a 
rossz körülményeket is. Árterekben, 
vízfolyásos területeken, ruderális (el-
hanyagolt, parlagon maradt) terüle-
teken fordul elő. Rendkívül agresszív 
faj. Ahol megjelenik gyorsan egyed-
uralkodóvá válik, kipusztítva minden 
korábbi vetélytársat a területen. 
Az irtása sem egyszerű. Bolygatás 
(pl. kaszálás vagy csonkítás) hatására 
még inkább növekedésnek indul. Egy 
apróbb szárdarabról is képes teljes 
értékű növény egyed fejlődni. Óriá-
si problémákat tud okozni az építési 
telkeken is a megjelenése. Képes a be-
tont is felrepeszteni, a házszerkezet-
ben is kárt tenni. Hazánkban főként a 
vizes élőhelyeket veszélyezteti. Szák-
szend község területén eddig még 
csak egyetlen helyen találkoztam a 
keserűfű állományával. A területen 
az elmúlt évben is jelentős terjeszke-

dést mutatott. Problémát jelenthet a 
gyors vegetatív szaporodási mód, így 
nem kizárt, hogy a jövőben a község 
több területén is megjelenhet. Célsze-
rű lenne elvégezni a község területén 
fellelhető inváziós fajok terjedésének 
mértékét és valamiféle kezelési tervet 
felállítani velük kapcsolatban a közel-
jövőben. 
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15.00: Megnyitó
15.00: Szákszend-Ács öregfiúk futball mérkőzés
15.05: Szákszendi Modern Tánccsoport
15.20: Bodányi Gréta szólótánca (Cirill Táncstúdió)
15.30: Kangoo Jumps bemutató
16.20: Szákszendi Dalkör (népdal csokor)
16.30: DanceReform Showtánc
17.00: Simon Zoltán és Cseke Brigitta 

(operett és musical dalok)
17.40: Jerusalema tánc előadása
18.00: B-oldal Rock Band koncert
19.00: Tombolahúzás
20.00: Tűzzsonglőr bemutató
21.00: Utcabuli (Dj. Sinkovics)
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