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Falukarácsony
Szákszend Község Önkormányzata 2021.december 19-én 16 órától sok szere-

tettel várja a település lakosait, közös karácsonyi ünnepségre.  
Az ünnepség a Faluház udvarán kerül megrendezésre az aktuális járványügyi 

korlátozások betartása mellett.

Áldott, békés, boldog ünnepeket, és egészségben gazdag új évet kíván 
Szákszend Község Önkormányzata!
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A jel a lelkiismeretünkben van
Kedves Szákszendiek!
Közeledik az emberiség egyik legnagyobb ünnepe, a kará-
csony, és közeledik az év vége, amikor összeszedjük gondo-
latainkat, rendet rakunk magunk körül és elgondolkozunk. 
Vajon megtettünk-e minden tőlünk telhetőt családunk, sze-
retteink, közösségünk érdekében? Van-e jel, amely zsinór-
mértékként jelzi, hogy helyesen cselekedtünk?

Azt gondolom, ilyen jelet nem lehet keresni, mert talán 
nincs ilyen.

Illetve mégis csak van bennünk valami, ami irányt mu-
tathat kétségeink között, s ez a lelkiismeret. Ha lelkiisme-
retünk szerint megtettük amire vállalkoztunk, becsülettel, 
tisztességgel végeztük dolgunkat a mindennapokban, akkor, 
ha nem is lehetünk teljesen elégedettek, de annyit elköny-
velhetünk, előrébb ment a világ egy kicsit. Nem sokat, csak 
annyit, amennyit egy kis község polgármestere hozzá tudott 
tenni a nagy egészhez.

Amikor Szákszend ez évi fejlődését összegzem, meg kell 
állapítanom, hogy minden nehézség dacára eredményes 
évet zár településünk, s gondolom ezt annak ellenére, hogy 
immár második éve nyomja rá bélyegét életünkre a Covid- 
járvány.

A lakosság jobb ellátásának érdekében a közvilágítási be-
rendezések aktív elemeinek üzemeltetésére és karbantartá-
sára új céggel kötöttünk szerződést januárban. Februárban 
elkészült költségvetésünk, ami takarékosan, de hatékonyan 
biztosította működésünket, márciusban pedig kiválóra ér-
tékelte az Állami Számvevőszék Szákszend gazdálkodását, 
a közpénzek felhasználását és átláthatóságát.

Már túl van a sokadik ürítésen a településünkre is lete-
lepített gyűjtőtartály, amelyben a használt sütőolajat lehet 
elhelyezni, sikeresen került megrendezésre több közösségi, 
falutisztítási, hulladékgyűjtési akció, sikeres és hasznos volt 
az önkormányzatunk által szervezett nyári tábor, nem be-
szélve az év legnagyobb közösségi eseményeiről, a Falunapi 
Piknikről, illetve az Őszköszöntő Fesztiválról.

A mobilizált ügyfélszolgálat, a község első kisbusza, (amit 
teljes mértékben önerőből sikerült megvásárolni), az útfel-
újítás második ütemének, illetve a csapadékvíz elvezeté-
sének elkezdődött munkálatai, a folyamatban lévő fásítási 
és felelős állattartási programok, még jobb életminőséget 
biztosítanak vagy fognak biztosítani községünk polgárai 
számára.

Csak pár kiragadott példa, de ezek is mutatják, hogy a 
község önkormányzata magáénak vallja, gondozza és fej-
leszti lakóhelyünket a lehetőségei keretein belül.

Most azonban a karácsony közeledte, a család, a barátok 
meghitt együttléte köti le az emberek figyelmét, s ez így 
van jól. A szeretet ünnepén a szeretet legyen útmutatónk 
mindenkivel szemben. Ha hiszünk a Szeretet erejében, az 
megadja a reményt, hogy magunk is boldogságban járhas-
suk az életünket.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok boldog karácsonyt és 
sikeres új évet Szákszend és az ország minden lakójának, 
minden magyarnak határainkon innen és túl.

Papp Attila Csaba 
polgármester

EVANGÉLIKUS EGYHÁZI HÍREK

Kedves Szákszendiek!
Az utóbbi hónapokban fellélegezhettünk. Nem csak kép-
letesen, de szó szerint is, hiszen nem volt kötelező még a 
maszkviselés sem. Hálásak lehetünk Urunknak ezért az 
időért a megpróbáltatások mellett is. A Szentírásból tudhat-
juk, hogy Hozzá fordulhatunk, Tőle kérhetünk erőt a jó és a 
rossz időben is. A zsoltáros szavaival: „Mikor azt gondol-
tam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott 
engem.” (Zsolt 94,18)

Most azonban ismét néhány korlátozással találkozunk, 
s romló helyzettel. Alábbiakban gyülekezetünk tervezett 
alkalmait szeretném ismertetni, egyúttal szeretném azt is 
jelezni, hogy előfordulhat, hogy ezek időpontjai megvál-
toznak az előírások miatt. A gyülekezet honlapján vagy a 
templomokban, és nálam személyesen is lehet érdeklődni 
az időpontokról.
Urunk áldása legyen a község, és minden keresztény életén!

Közelgő alkalmaink:
• Ökumenikus adventi hálaadás „Királyod érkezik hoz-

zád, aki igaz és diadalmas…” (Zak 9,9)
Adventben az Úr eljövetelét ünnepeljük, és hálát adunk 
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azért, hogy a Király, Krisztus Urunk valóban elérkezik, 
hogy bennünket megszabadítson, és elhozza nekünk 
az Ő országát. Ő hozzánk jön! Egy közös, adventi al-
kalomra hívunk minden keresztény testvért advent első 
vasárnapján, délután a szendi evangélikus templomba, 
ahol a református és katolikus gyülekezetek vezetőivel 
együtt szolgálunk.
Időpont: November 28., 15.30
Helyszín: Szendi evangélikus templom

• Családi és gyülekezeti délután „Egyenesedjetek fel, és 
emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.” 
(Lk 21,28)
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt, kicsiket és na-
gyokat gyülekezeti délutánunkra. Az alkalmon lehető-
ség nyílik kötetlenül együtt lenni, beszélgetni, s megélni 
a közösséget a családi istentiszteleten: Urunkkal s Általa 
egymással.
A délután alkalmával szeretettel várjuk a gyermekes, kis-
gyermekes családokat Róka Szabolcs Tinódi-lant díjas 
énekmondó, népzenész és drámapedagógus interaktív 
mesemondó előadására is. Nem csak a gyerekek számá-
ra élvezhető az ő előadása!
További részletek majd a gyülekezet honlapján.
Időpont: December 4., 14.30
Helyszín: Faluház

Elérhetőség
Tel.: 20/824-4418
Email: sinko-szabo.lilla@lutheran.hu
Honlap: https://szakszend.egyhazkozseg.hu/

Erős vár a mi Istenünk! Sinkó-Szabó Lilla
lelkész

REFORMÁTUS EGYHÁZI HÍREK

REFORMÁTUS ÜNNEPI ALKALMAK

December 24-én pénteken, Szentesti ünnepi istentisztele-
tünk 15:00 órakor lesz.

Karácsony első napján, december 25-én szombaton, 
ünnepi Úrvacsorás istentiszteletünk 9:00 órakor a szokott 
időben kezdődik.

Karácsony másod napján, december 26-án vasárnap, 
9:00 órakor lesz istentisztelet.

December 31-én, óév utolsó napi istentisztelet időpontja 
délután 15:00 óra.

Újév első napján, január 1-jén délelőtt 9 óra.

Szeretettel várunk mindenkit az ünnepi alkalmakra!

A mi Urunk Jézus Krisztus kísérje mindennapjainkat, ün-
nepeinket ebben a nehéz időszakban. Bárhol is vagyunk, 
bármilyen helyzetben, nehézségben, betegségben, magány-
ban, örömben vagy bánatban, forduljunk hozzá imádság-
ban, beszélgessünk Vele, aki azt ígérte: „Aki énhozzám jön, 
azt semmiképpen nem taszítom el.”/ János 6,37./ Ő velünk 
van, megtart bennünket, ahogyan ígérte, minden nap a vi-
lág végéig. Várja, hogy befogadjuk a szívünkbe, életünkbe, 
hogy átadjuk magunkat Neki, az Ő akaratának, hogy vezet-
hessen minket, hogy segítsen igaz, neki tetsző, tiszta életet 
élni, hogy kiáraszthassa ránk szeretetét, kegyelmét.

Kívánom, hogy ezt az isteni szeretetet, kegyelmet éljük át 
most, az elkövetkező időszakban, adventben, karácsonykor, 
s majd az újesztendőben is!

Áldás békesség!

Sugárné Damó Márta

KARÁCSONYI ÉS ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK 
IDŐPONTJA

2021. december 24.  
Szenteste

15: 00 óra (Vérteskethely)
17: 00 óra (Szák)
18:00 óra (Szend)

2021. december 25.  
Karácsony

9: 00 óra (Szák)
10: 00 óra (Szend)
14:00 óra (Vérteskethely)

2021. december 26.  
Karácsony

9:00 óra(Szák)
10:00 óra (Szend)
14:00 óra (Vérteskethely)

2021. december 31. Óév 18: 00 óra (Szend)

2021. január 1. Újév
9: 00 óra (Szák)
10: 00 óra (Szend)
14:00 óra (Vérteskethely)

2022. január 6. Vízkereszt 18: 00 óra (Szend)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szákszend Község Önkormányza-
ta augusztus 23-án tartott rendkívüli 
ülést, ahol felülvizsgálták a hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkö-
tés létesítése engedélyezésének szabá-
lyairól és díjairól szóló önkormányzati 
rendeletet. Kivezetésre került belőle 
több díj, az anyakönyvvezető házas-
ságkötésben való részvételért való 
díját 5.000,-Ft-ról 8.000 Ft,-ra emelte. 
Változatlan maradt az, hogy a hivata-
li helyiségen kívüli házasságkötésért 
10.000,-Ft-ot, míg a hivatali munka-
időn kívüli házasságkötésért 10.000,-
Ft-t díjat kell fizetni.

Tárgyalta a testület a 2021.évi tanév-
kezdési támogatásról szóló rendeletter-
vezetet, amelyben a döntést elnapolta a 
szeptemberi munkaterv szerinti ülésre, 
ahol döntött. Ebben az évben egyszeri 
tanévkezdési támogatásban a települé-
sen életvitelszerűen élő és lakcímmel 
rendelkező szülők gyermeke részesül-
hetett, aki a Szákszendi Öveges József 
Általános Iskola 1-8. osztályos tanulója, 
nyolc-és hatosztályos képzést biztosító 
oktatási intézmény 5-12. évfolyamán 
diákja, valamint középfokú iskola 
nappali oktatási munkarendje szerint 
9-13 évfolyamon tanuló, aki a 20.élet-
évét nem töltötte be. A támogatásban 
részesülhetett a 25.év alatti felsőfokú 
tanulmányokat folytató hallgató is, és 
a 25. év alatti gyógypedagógiai, kon-
duktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézménybe járó diák is.

A testület augusztusban döntött ar-
ról, hogy pályázik szociális tüzelő vá-
sárlására. 62 erdei köbméter tűzifa vá-
sárlásához nyert támogatást, amelynek 
feltételeiről a rendeletet októberben fo-
gadta el. Döntött 12 db 40 literes kültéri 
hulladékgyűjtő vásárlásáról is, amelyek 
már fel is vannak szerelve a település 
területén.

A szeptemberi munkaterv szerinti 
ülésen felülvizsgálta a szervezeti és mű-
ködési szabályzatáról szóló, valamint 
a szociális igazgatásról és a szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabá-
lyairól szóló rendeletét. Módosított a 
2021. évi költségvetését. Elfogadta az ön-

kormányzat 2021. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítéséről a beszámolót. Az ön-
kormányzat egészét tekintve a bevételek 
és a kiadások időarányosan teljesültek. A 
2021. I. félévben a működéshez szüksé-
ges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi 
háttere az elmúlt időszakban folyamato-
san biztosított volt. Az önkormányzat el-
sődleges célja a működés színvonalának 
megtartása volt.

A képviselő-testület csatlakozott a 
hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási tanulmányokat folytató fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat „A” típusú, 2022. évi 
fordulójához. Pályázat nem érkezett be.

Az önkormányzat tűzoltási és tűz-
megelőzési feladatok közfeladat ellátá-
sa céljából a Szákszend Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület részére, működésének 
elősegítése céljából ingyenes haszná-
latba adta a Szákszend belterület 124, 
126/3 és 126/5 helyrajzi számú ingat-
lanokat. Az ingatlan-használati szer-
ződés megkötésre került 2021. október 
1.napjával, határozatlan időre.

Az októberi munkaterv szerinti ülé-
sen az önkormányzat 2021.évi költség-
vetéséről szóló rendeletét módosította, 
mivel a csapadélvíz elvezetés fejlesz-
tése pályázat keretén belül 48.618.985 
Ft előleg került kifizetésre az önkor-
mányzat részére, amelynek hatására az 
előirányzatok növelése vált szükséges-
sé. A mikuláscsomagról és az idősek 
karácsonyi csomagjáról szóló döntést 
elnapolták a novemberi testületi ülés-
re, valamint a kötelező felvételt bizto-
sító általános iskolák körzethatárainak 
meghatározása ügyében véleményezé-
si jogkörében eljárva döntöttek, hogy 
egyetértenek az az Öveges József Ál-
talános Iskola 2022/2023. évi tanévre 
vonatkozó felvételi körzete Szákszend 
település teljes közigazgatási területe.

A képviselő-testület október 20-án 
tartotta meg a közmeghallgatását. A 
polgármester ismertette, hogy jelenleg 
milyen pályázatok végrehajtása van fo-
lyamatban:
• A Felelős állattartás elősegítése-2021 

című pályázaton 1.427.982 Ft támo-

gatást nyert az önkormányzat állatok 
ivartalanítására, védőoltásra, vala-
mint transzponderrel történő megje-
lölésre.

• A Településfásítási Program keretén 
belül 15 db erdei szilt és 15 db szivar-
fát nyert az önkormányzat.

• A Terület-és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretén belül vízren-
dezési fejlesztésekre nyújtottunk be 
pályázatot, Szákszend 50.000.000 Ft 
támogatást nyert.

• A kistelepülési önkormányzati ren-
dezvények támogatása pályázat kere-
tében 1.000.000 Ft támogatást nyert 
az önkormányzat.

• A kommunális eszköz beszerzése-2021 
című pályázaton 10.290.810 Ft támo-
gatást nyertünk elektromos kisteher-
autó beszerzésére.

• 62 erdei köbméter szociális tűzifa vá-
sárlásra nyertünk támogatást.

2021. évben önerőből az önkor-
mányzat a feladatellátás elősegítésére 
9 fős kisbuszt vásárolt. Az óvodában a 
nyár folyamán karbantartási munkála-
tokat végzett, többek között az öltözők 
és mosdók festését. A Mini Bölcső-
dében a helyiségekben fel lett újítva a 
parketta.

A lakosság általi észrevételek a követ-
kezők voltak. A közterületek rendben 
tartása, az úton, járdán való parkolás 
problémája, a szendi római katolikus 
temető felé vezető út állapota, a járdák 
rossz minősége, csapadékvíz elveze-
tési problémák, valamint falültetéssel 
kapcsolatos kérdések merültek fel. Az 
önkormányzat figyelmet fog fordítani 
a felmerülő problémákra, intézkedése-
ket fog tenni ezekben az ügyekben.

Ajánlom a lakosság figyelmébe a 
település honlapját (www.szakszend.
hu), ahol a képviselő-testület, illetve a 
polgármester által meghozott rendele-
tek és normatív határozatok ki vannak 
hirdetve, valamint az előterjesztések-
hez, határozatokhoz tartozó mellékle-
tek is elérhetőek.

Kovács Laura
kirendeltségvezető
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ÓVÓDAI HÍREK

KISKUCKÓ ÓVODA ŐSZI BESZÁMOLÓJA

Óvodánk fontosnak tartja a környe-
zeti nevelést, ezért a hagyományos 
ünnepek mellett fontos szerepet kap-
nak az úgynevezett zöld betűs ün-
nepek, ilyen az állatok világnapja is. 
Ezen alkalomból két csuda érdekes 
kiránduláson is részt vettünk.

Egy szép napos délelőtt buszra 
száll tunk, elutaztunk a veszprémi 
állatkertbe. Elemózsiás táskánkat a 
hátunkra véve, hosszú sort alkotva 
sétáltuk végig az állatkertet. Először a 
lámákat tekintettük meg, majd utunk 
a zsiráfok és tevék felé vezetett. A Kis-
kuckó Óvoda csemetéi csak ámultak 
és bámultak, hogy milyen nagy az ele-
fánt, hogy ugrik a majom. 

Láttunk medvét, flamingót, fókát és még nagyon sokféle érdekes 
állatot. Jól elfáradva, új élményekkel gazdagodva tértünk haza.

A következő héten a kendervölgyi emufarmra látogattunk el. Reg-
geli után csizmát húztunk és elindultunk megnézni ezeket, a nem 
mindennapi madarakat. Mondhatom, hogy ismét nagy élményben 
volt részünk. Az emu nőstények különleges, doboló hangja lenyű-
gözte a gyerekeket. Aki kíváncsibb volt és közelebb merészkedett a 
kerítéshez annak bizony nem volt a sapkája biztonságba. Megcso-
dálhattuk az emu tojásának héját, még ajándékba is kaptunk belőle. 

Az emuk mellett láthattunk nandukat. Szintén nagyon érdekes 
madárfajta.

A csodás őszi időben tartottuk a hagyományos őszköszöntő ün-
nepségünket. Különféle kézműves, énekes, játékos tevékenységek-
kel készültünk a gyerekek számára.

A későbbiekben betervezett óvodai programjainkat is szeretnénk 
megtartani, valószínűleg szűk óvodai körben a vírus helyzet miatt.

Fodorné Pintér Veronika
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Őszköszöntő
2021.szeptember 18-án Őszköszöntő mulatságot tartott Szákszend Község Önkormányzata a településen élőknek. 
Az időjárás ugyan kicsit megviccelt bennünket, de végül egy kis csereberével minden fellépő megmutathatta magát, 
és egy tartalmas délutánt tudtunk együtt tölteni. Nagy köszönet a helyi Vadásztársaságnak és Hartmann Imrének, a 
Szákszendi Horgászegyesületnek, Kosztolánszky Istvánnak, és Rauch Gézának a finom falatok biztosításáért. Név 
nélkül ugyan, de mindenkinek nagyon köszönjük, aki anyagilag és tombolatárgy felajánlásával támogatta az esemény 
megvalósulását, ez igazán sokat jelent! Persze nem maradhatnak ki a sorból mindazok, akik segítettek az előkészüle-
tekben, lebonyolításban, és az utómunkálatokban, óriási nagy köszönöm nekik!

Fogadják sok szeretettel képes beszámolónkat a délutánról.
Takács Tímea
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CSALÁDI TÖKFARAGÁS
2021.október 20-án már másodszor került sor a „Tök jó buli”, elnevezésű töklámpás faragó családi délutánra. A program 
tavaly debütált, és szeretnénk hagyományt teremteni a rendezvényből. Délután 16 órától lelkes gyerekek és szüleik töltötték 
meg a Faluház előterét és kezdetét vette a móka. Szebbnél szebb töklámpások készültek. Közben lehetőség volt halloweeni 
figurák beszerzésére és finom díszes muffinok megkóstolására Kószó-Nagy Ágnesnek és férjének köszönhetően, akik a 
Kiskuckó Óvoda Szülői Munkaközösségének képviseletében becsületkassza használatával gyűjtöttek az óvodások javára. 
Hamar elrepült a délután, de senkit nem engedtünk haza üres hassal, szendvics és meleg tea várta a szorgos faragókat. Az el-
készült műveket végül lefényképeztük, majd mindenki hazavihette alkotását. Találkozzunk és „tököljünk” együtt jövőre is!

Takács Tímea
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Szemétszedés
Október 2-án 9.00 órától szemétszedésre invitáltuk az önként jelentkezőket. Sajnos most is volt mit összegyűjteni. El-
sősorban a település két végén lévő bekötő utakra, a régi vasút állomásra, a száki focipálya mögötti bozótos területre 
összpontosítottunk, de a település utcáin is volt mit begyűjteni. A munka befejeztével egy kis virslivel, és meleg teával 
kedveskedett az Önkormányzat a segítőknek. 
És hogy kiknek köszönjük:

Szamper Mihály
Takács András
Palotai Bence
Takácsné Hartmann Anita
Fekete Balázs
Fekete Csanád
Fekete Réka
Kolos Péter Tibor

Kolos Péter Tiborné  
Baranya Szilvia

Kolos Mirtill
Kolos Gergő
Papp Attila Csaba
Kovács Laura
Mezőfi Attiláné
Bence Sándor

Takács Ilona
Tóth Julianna
Tóth Mihály
Némethné  

Scherman Piroska
Horváth Péter
Horváth Péterné
Horváth Katica

Ifj.Horváth Péter
Horváth Nikolett
Tóth Bence
Willem Albers
Teun Albers
Bram Albers
Luuke Albers

Köszönjük a példamutatást!
Takács Tímea
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Majki élmények
Egy októberi szép napon felkerekedett egy kis csapat, a 
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Központ idősek klubjának tagjai. Buszra ültünk és elláto-
gattunk Majkra a Kamalduli szerzetesek által lakott Majki 
remeteségbe. Az Esterházy család a 19. században nagyban 
hozzájárult, hogy az egész épületegyüttes létrejöhetett. A 
vadászterem, az ebédlő és minden, amit láttunk a régi ko-
rok hangulatát idézi. A festmények a szentek arcvonásaival, 
szobrokkal, az oroszlános kúttal minket is visszavarázsolt 
a régi időkbe. Megilletődve jártuk be a szebbnél szebb ter-

meket. Jó néha elcsendesedni és belegondolni, hogy milyen 
egyszerű életet éltek és munkálkodtak a remeték, és mégis 
megtalálták a lelki békét. Elégedettek voltak az életükkel. 
Úgy terveztük, ha helyreállítják a remetelakokat is, akkor 
újra eljövünk. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy ren-
delkezésünkre bocsátották a buszt, és az intézmény dol-
gozóinak, hogy ilyen lélekmelengető élményben lehetett 
részünk.

Tisztelettel: Szekeres Béláné

Nagy élmény volt! Ellátogattunk Majk-
ra, a kamalduli remeteségbe. Nagyon 
tetszett, hogy szinte eredeti állapotába 
újították fel a kastélyt. Engem a 13. cella 
lakója fogott meg igazán, mivel a gróf-
nőt (Esterházy Károlyi Margit) szemé-
lyesen is ismertem. Reméljük, még sok 
kirándulásban lesz részünk és a megye 
kastélyait így megismerhetjük.

Zsolnai Sándorné

Kirándulás Majkra
Október 5-én egy szép verőfényes őszi napon az idősek nap-
pali klubjának egy kis maroknyi csapata felkerekedett, hogy 
megtekintse a majki kamalduli műemlékegyüttest. Volt 
közöttünk, aki először járt Majkon, többen viszont, akik 
már régen voltak itt, csak a régi romos épületre emlékeztek. 
Ezért alaposan elcsodálkoztunk, amikor megpillantottuk 
a gyönyörűen felújított barokk kastélyt és a hozzá tartozó 
arborétumot. Az itt látható mocsári ciprus, platán, fekete 
diófa, boróka már az ősz ezernyi színében pompázott. Ide-
genvezetőnktől sok érdekességet megtudtunk az épületek 
egykori lakóiról. Eszterházy József gróf a birtokot a kam-
alduliaknak ajándékozta, hogy itt Nepomuki Szent János 
tiszteletére remeteséget alapíthassanak. 1732-től élhettek itt 
a szerzetesek. Ekkor II. József a kamalduliakat feloszlatta. 
Az épület berendezéseit árverésre bocsátották, az épületeket 

más célra hasznosították. Majd később az Eszterházy csa-
lád vadászkastélyként hasznosította. Az egykori ebédlőben 
elgyönyörködtünk a szépen felújított faliképekben. Az épü-
let kápolnájában megtekintettük a száki katolikus templom 
mellékoltárát. Az itt tapintható csend, nyugalom minden-
kit megilletett. Elképzeltük, hogy élhettek itt a cella egykori 
lakói. A főépületben szerencsénk volt megtekinteni Szűcs 
Pál pécsi makettmester gyűjteményes kiállítását, aki gyu-
faszálakból építette fel az ország 11 legismertebb kastélyát. 
Egy-egy mű elkészítéséhez 20-30 ezer szál gyufát használt 
fel. Mindannyian élményekkel feltöltődve értünk haza erről 
a szép kirándulásról. Csak ajánlani tudom, aki teheti feltét-
lenül keresse fel Majkot, ahol mindenkit elvarázsol a csend, 
az egyszerűség világa.

Tisztelettel: Fekete József
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Szákszend, 
lépj előre 
digitálisan!

 ITT A
 GIGAERŐS
OTTHONI NET

Válts a Telekom gigaerős hálózatára!

A Telekom optikai hálózatáról érhető el,  
műszaki felméréstől függően.

telekom.hu/gigaeros

NGA_AW_Alt_Opt_sajto_210x297_2110_Szakszend.indd   1NGA_AW_Alt_Opt_sajto_210x297_2110_Szakszend.indd   1 2021. 09. 24.   10:172021. 09. 24.   10:17
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SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS

Tisztelt Lakosság!
Szákszend Község Önkormányzata 62 erdei köbméter 
tűzifa vásárlásához nyert támogatást.

A szociális tűzifa természetbeni ellátásra Szákszend telepü-
lés lakói jogosultak szociális rászorultság alapján. A támo-
gatás elbírálása során előnyben kell részesíteni a szociális 
törvény szerint, aki

a) aktív korúak ellátására jogosult,
b) időskorúak ellátására,
c) települési lakásfenntartási vagy lakhatási támogatásra 

jogosult,
d) települési támogatásra jogosult,
e)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrá-
nyos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket ne-
velő család,

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
g) három vagy több gyermeket nevel,
h) egyedül élő időskorúak.

Szociális célú tűzifa juttatást az a személy kérelmezhet, akinek
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem ha-

ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 350 %-át (2021.évben 99 750.- Ft),

b) egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 
%-át (2021. évben 128 250 Ft)

A tűzifa támogatásban ugyanazon lakott ingatlanra csak 
egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és a háztartások számától. Egy ingatlanra egy al-
kalommal nyújtható be szociális tűzifa támogatási kérelem.
A támogatás megállapítás iránti eljárás az erre rendszeresí-
tett kérelemre indul. A kérelmet 2021. november 15. nap-
jától lehet kérni a Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szákszendi Kirendeltségén (2856 Szákszend, Száki utca 91.) 
ügyfélfogadási időben. A kérelmeket 2022. január 21. nap-
jáig lehet a Kirendeltségen benyújtani. A határidő elmulasz-
tása jogvesztő. A kérelmekhez csatolni kell 3 hónapról szóló 
jövedelemigazolást, vagy egyéb ellátásról szóló igazolást (pl. 
nyugdíjösszesítő lap).
A kérelmeket a képviselő-testület által átruházott hatáskör-
ben a Szociális-kulturális és Sportbizottság bírálja el, ha-
tározattal dönt a szociális célú tűzifára való jogosultságról.
A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket-füg-
getlenül attól, hogy a rendeletben meghatározott feltételek-
nek megfelelnek-e és határidőre érkeztek-e-el kell utasítani.
Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre személyesen a 
Kirendeltség épületében ügyfélfogadási időben, telefonon 
pedig a 34/371-524-es telefonszámon!

Kovács Laura
kirendeltségvezető

IDŐSEK NAPPALI KLUBJÁNAK 
MINDENNAPJAI

A klub napjai eseménydúsan és vidáman telnek. Havonta 
egyszer ellátogatunk a kisbéri piacra és egy oroszlányi bevá-
sárlásra, ahol mindenki apró-cseprő dolgait el tudja intézni. 
Mindezek mellett sütünk, kézműveskedünk, játszunk, fel-
adványokat oldunk meg. Néha a könyvtárba is ellátogatunk. 
Jó idő esetén rövid sétát teszünk. Minden ünnepre lelkesen 
készülünk. Örömben és vidámságban telnek a napjaink. Ha 
valaki szeretne hozzánk csatlakozni, és részt venni a min-
dennapi programokban, szívesen látjuk.

Schekk Csilla
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