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Tisztelt Lakosság!
Örömömre szolgál, hogy ismét kezükben tarthatják a község hivatalos lapját. Tájékoztatom a lakosságot, hogy megkezdő-
dött a szelektív hulladékgyűjtők kiosztása. Az elkülönítetten gyűjtendő hulladékok köréről és a gyűjtőedény használatáról 
részletes tájékoztatót kapnak az átvételkor, de itt is megtalálhatóak a szükséges információk. Ingyenes lakossági LED-csere 
programhoz csatlakozott az önkormányzat, amely március 1.napjával indul. Sikeres a lakossági sütőolaj begyűjtés a tele-
pülésen. A tavalyi évhez hasonlóan ismét szervez hulladékgyűjtést a föld napján az önkormányzat, hogy megszabadítsuk 
a települést a szeméttől. Felelősek vagyunk a környezetünk megóvásáért és megtartásáért. 
Az önkormányzat ebben az évben a tervek szerint megtartja falunapi rendezvényét, az őszköszöntőt, illetve elsőként szer-
vezi meg a szákszendi forgatagot. A tavalyi évhez hasonlóan a lehetőségeknek megfelelően igyekszünk színes programokat 
szervezni a lakosság részére. Remélem, hogy ezeken a rendezvényeken legtöbbjükkel találkozom személyesen is. További 
sikeres évet kívánok!

Papp Attila Csaba
polgármester

Várnai Zseni: Csodák csodája

Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fűszálak milyen boldogok:
újjászületnek, és a bogarak,
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,
újjáteremti őket a tavasz.

A tél nekik csak álom, semmi más,
minden tavasz csodás megújhodás,
a fajta él, s örökre megmarad,
a föld őrzi az életmagvakat,
s a nap kikelti, minden újra él:
fű, fa, virág, bogár és falevél.

Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok,
innám a fényt, ameddig rám ragyog,
a nap felé fordítnám arcomat,
s feledném minden búmat, harcomat,
élném időmet, amíg élhetem,
hiszen csupán egy perc az életem.

Az, ami volt, már elmúlt, már nem él,
hol volt, hol nem volt, elvitte a szél,
s a holnapom? Azt meg kell érni még,
csillagmécsem ki tudja, meddig ég?!
de most, de most e tündöklő sugár
még rám ragyog, s ölel az illatár!

Bár volna rá szavam vagy hangjegyem,
hogy éreztessem, ahogy érezem
ez illatot, e fényt, e nagy zenét,
e tavaszi varázslat ihletét,
mely mindig új és mindig ugyanaz:
csodák csodája: létezés… tavasz!

Szákszend Tojásfája
Április 1-jétől húsvétig az idei évben is várja az ügyes kezű hímes tojás 
készítőket a Községháza előtt felállított tojásfa, bárki ráakaszthatja kidí-
szített hímes tojását. Legyen az idei évben is egy szép közös tojásfánk!

Takács Tímea
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szákszend Község Önkormányzata 
képviselő-testülete 2021. november 
17-i munkaterv szerinti ülésén a követ-
kező döntéseket hozta. A szociális igaz-
gatásról és a szociális és gyermekvédel-
mi ellátások helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosításra 
került a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztályának 
észrevételei alapján. A képviselő-tes-
tület elfogadta a mikuláscsomagról 
és az idősek karácsonyi utalványáról 
szóló rendeletet. A rendelet alapján 
a 2021.évben egyszeri támogatásként 
mikuláscsomagot kaptak a 15 év alatti 
gyermekek, míg a 65.év feletti szemé-
lyek 5000,-Ft értékű vásárlási utalványt 
kaptak karácsonyra. Mindkét támoga-
tás jövedelemhatártól és rászorultság-
tól függetlenül járt az életvitelszerűen 
Szákszenden élők számára. A falumi-
kulás osztotta ki a gyermekek részére 
a csomagokat. Azok, akik nem tud-
ták átvenni, Wessel Tünde védőnőtől 
kaphatták meg. Az idősek karácsonyi 
vásárlási utalványát az önkormányzat 
intézményeinek dolgozói hordták ki. 
A 90.életévet betöltött lakosokat Papp 
Attila Csaba polgármester úr lepte 
meg egy kisebb csomaggal, amelyet 
személyesen vitt ki az érintettek részé-
re. A képviselő-testület felülvizsgálta 
az adórendeletét, a magánszemélyek 
kommunális adó és a helyi iparűzési 
adó szabályait egy rendeletbe foglalta. 
Adót nem emelt az önkormányzat, de 
a központi jogszabályok ezt nem is en-
gedték volna. Az önkormányzat 2021.
évi költségvetése módosításra került 
a III. negyedévi gazdálkodás teljesítési 
adatainak ismeretében. A november 
testületi ülésen elfogadásra került az 
önkormányzat 2021.évi költségveté-
sének háromnegyedéves gazdálkodá-
sáról szóló beszámolója. A 2021. évi 
adóigazgatási feladatokról szóló be-
számolót is elfogadta a testület. Szák-
szend Község Önkormányzata, mint 
Megrendelő és a kölyök Vendéglátó és 
Gyermekélelmezési Kft. (2800 Tatabá-
nya, Gál lakótelep 223.), mint Szállító 

között 2016. december 21-én Szállítási 
Szerződés jött létre a községben talál-
ható óvoda, általános iskola, valamint 
a szociális étkezők részére ebéd szállí-
tására hétköznapokon, mely többször 
meg lett hosszabbítva az évek során. 
A testület ismételten meghosszabbítot-
ta 2022. december 31.napjáig.  

A 2021. december 15-i ülésen a kép-
viselő-testület elfogadta a 2022.évi 
belső ellenőrzési tervet. Az idei évben 
a Szákszendi Szociális és Gyermek-
jóléti Alapszolgáltatási Központ gaz-
dálkodását, belső kontrollrendszere 
kialakítását és működtetését fogja a 
belső ellenőr vizsgálni. A Szákszendi 
Öveges József Általános Iskola felvé-
teli körzetét véleményezte a testület, 
egyetértett azzal, hogy a felvételi körzet 
Szákszend község közigazgatási terüle-
te. A Rendőrségről szóló törvény sze-
rint a rendőrkapitányság vezetőjének 
kinevezését megelőzően a kinevezési 
jogkör gyakorlója kikéri az illetékes-
ségi területen működő települési ön-
kormányzatok képviselő-testületének 
véleményét. A Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezető-
je megküldte javaslatát az Oroszlányi 
Rendőrkapitányság vezetőjének kine-
vezésére. A testület támogatta Dr. Bo-
lehradsky Szilveszter r. ezredes, megbí-
zott kapitányságvezető úr kinevezését. 
A képviselő-testület elfogadta a 2022.
évi munkatervét.

Az idei évben az első testületi ülésére 
január 19.napján került sor. A követke-
ző döntések születtek. A Szákszendi 
Mini Bölcsőde a nyár folyamán 2022. 
augusztus 18. napjától 2022. augusztus 
31. napjáig zárva tart. A Szákszendi Kis-
kuckó Napközi Otthonos Óvoda 2022. 
évben 2022. augusztus 15. napjától 2022. 
augusztus 31. napjáig tart zárva. A köz-
művelődési feladatai megvalósítása 
érdekében évente kulturális rendez-
vénynaptárt állít össze az önkormány-
zat. Takács Tímea művelődésszervező 
elkészítette a 2022. évi rendezvény-
naptárt, amelyet a testület elfogadott. 
A Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi clxxxix. törvény 

(a továbbiakban: Mötv.) több szakasza 
módosult, többek között a főállású 
polgármester díjazásának szabályai 
is. Az Mötv. pontosan tartalmazza a 
polgármester illetményének mértékét, 
ezért a képviselő-testületnek nincs 
mérlegelési jogköre, és mint munkálta-
tónak határozatot kell hoznia a polgár-
mesteri illetmény összegéről. Az Mötv. 
71.§ (2) bekezdése és 71.§ (4) b. pont-
ja alapján a polgármester illetménye 
bruttó 650.000 Ft, az Mötv. 71.§ (6) 
bekezdése alapján költségtérítése brut-
tó 97.500 Ft/hó 2022. január 1.napjától. 
A képviselő-testület elfogadta a Propa-
ganda 17. Bt. 2021. év sajtómunkájáról, 
kommunikációs és pr tevékenységéről 
szóló beszámolóját. A 2022.évben is 
folytatják munkájukat a településen.

Döntöttek arról, hogy a Magyar Falu 
Program keretében a mfp-ötik/2022/1. 
kódszámú „Faluházak fejlesztése” 
című alprogram keretében pályáza-
tot nyújtanak be Szákszend belterület 
510/6. helyrajzi számú ingatlan, faluház 
fejlesztésére 12.000.000 Ft értékben. 

A február 9-i munkaterv szerinti 
ülésen a polgármester tájékoztatta az 
ülésen részt vevőket, hogy a Szociá-
lis-kulturális és Sportbizottság elbírálta 
a szociális tűzifa kérelmeket. 49 háztar-
tásba került kiszállításra a 62 erdei köb-
méter tűzifa. Szákszend Község Ön-
kormányzatának és intézményeinek az 
IV. negyedévi gazdálkodás teljesítési 
adatainak ismeretében módosítva lett 
az önkormányzat 2021.évi költségveté-
si rendelete. Az államháztartásról szó-
ló törvény szerint a polgármesternek a 
költségvetési törvény hatályba lépését 
követő 45. napig, azaz 2022. február 
15-ig kell benyújtania az önkormány-
zati költségvetés tervezetet a Képvise-
lő-testületnek. Az önkormányzat 2022. 
évi költségvetésének tervezete elkészí-
tésre került, amelyről rendelet alkotott 
a testület. 

A képviselő-testület az önkormány-
zat 2022. évi költségvetését 333.351.851,-
Ft bevétellel és 333.351.851,-Ft kiadással 
állapította meg.
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Ezen belül a bevételeket:
 118.452.208,- Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
 19.900.000,- Ft Közhatalmi bevételekkel,
 15.288.815,- Ft Működési bevételekkel,
 500.000,- Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, 

valamint
 179.210.828,- Ft Finanszírozási bevételekkel állapította meg.

Ezen belül a kiadásokat:
 99.216.973,- Ft Személyi juttatással,
 13.996.412,- Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
 48.370.111,- Ft Dologi kiadásokkal,
 5.238.500,- Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 2.437.400,- Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
 63.214.095,- Ft Beruházással,
 9.182.000,- Ft Felújítással, valamint
 91.696.360,- Ft Finanszírozási kiadással állapította meg.

Jelenleg az önkormányzat nem ter-
vez olyan beszerzést, melyet a 2022. 
évi közbeszerzési tervben szerepeltet-
nie kellene, de ez az esetleges jövőbeni 
új pályázati lehetőségek függvényében 
módosulhat. A testület nemleges köz-
beszerzési tervet fogadott el a 2022. 
évre vonatkozóan. A döntéshozók elfo-
gadták a polgármester szabadságolási 
ütemtervét. A mini bölcsőde és az óvo-
dában a beiratkozásról is döntés szü-
letett. A Szákszendi Szociális és Gyer-
mekjóléti Alapszolgáltatási Központ 
Szákszendi Mini Bölcsődébe történő 
beiratkozás időpontja 2022. április 
26.-2022. április 27. 8-16 óra. A Szák-
szendi Kiskuckó Napközi Otthonos 
Óvodába történő beiratkozás időpont-
ja 2022. április 26.-2022. április 27. 8-16 
óra. Takács Tímea művelődésszervező 
által készített közművelődési szolgálta-
tási terv és az önkormányzat 2021.évi 
közművelődési tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásra került.  Szák-
szend Község Önkormányzata képvi-
selő-testülete 2021. szeptember 22-én 
fogadta el a szociális igazgatásról és a 
szociális és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló önkormányza-

ti rendeletet. A helyi rendelt változása 
miatt módosítani kellett a Szákszendi 
Szociális és Gyermekjóléti Alapszol-
gáltatási Központ szakmai programját, 
SZMSZ-t, valamint a Mini Bölcsőde 
szakmai programját. A bölcsődei daj-
ka munkakörben dolgozó munkatárs 
elvégezte a bölcsődei dajka tanfolya-
mot. Az intézményvezető javasolta, 
hogy 2 fő kisgyermeknevelőt és 1 fő 
dajkát foglalkoztasson az intézmény. 
A létszámváltozás is bekerült a szak-
mai dokumentumokba. A szakmai 
dokumentumokat a testület elfogadta. 
A Köztársasági Elnök 2022. április 3-ra 
írta ki az országgyűlési választást és az 
országos népszavazást. Szákszend köz-
ség egy szavazókörrel rendelkező tele-
pülés. Az egy szavazókörrel rendelkező 
településen a helyi választási bizottság-
nak öt tagja van, és legalább 2 póttagja.

A Helyi Választási Bizottság válasz-
tott tagjai:
1. Veszpréminé Varga Ildikó 
2. Havasiné Orbán Ildikó 
3. Kolos Péter Tiborné Baranya Szilvia 
4. Pánczélné Szabó Ildikó 
5. Fodorné Pintér Veronika 

Póttagjai:
1. Wessel Tünde 
2. Cserpán Zsolt Ferencné 

Kolos Péter Tiborné Baranya Szil-
via 2022. február 1. napjával lemondott 
helyi választási bizottsági tagságáról. 
Szákszend Község Helyi Választási Bi-
zottsága február 3. napján tudomásul 
vette a döntését. A választási eljárásról 
szóló törvény alapján a helyébe Wessel 
Tünde póttag lép. A választási eljárás-
ról szóló törvény szerint a helyi válasz-
tási bizottságnak legalább két póttaggal 
kell rendelkeznie. Emiatt vált szüksé-
gessé új póttag választása. Dr. File 
Beáta jegyző, a Helyi Választási Iroda 
vezetője javaslata a következő volt a bi-
zottsági póttagokra: Klestenitzné Beke 
Ildikó, Takács Gyöngyi. A testület a 
jegyző asszony javaslatát elfogadta. 

Ajánlom a lakosság figyelmébe a te-
lepülés honlapját (www.szakszend.hu), 
ahol a képviselő-testület által megho-
zott rendeletek és normatív határoza-
tok ki vannak hirdetve, valamint az 
előterjesztésekhez, határozatokhoz 
tartozó mellékletek is elérhetőek. 

Kovács Laura 
kirendeltségvezető

Tisztelt Lakosság!
Szákszend-Község Önkormányzata képviselő-testülete 2021. november 17-én fogadta el a helyi adókról szóló 

rendeletét, amely 2022. január 1.napjával hatályos. A magánszemélyek kommunális adó mértéke adótárgyanként 
8000,-Ft/év. Tárgyi mentes az adókötelezettség alól a garázs, pince, műhely, amennyiben a telken egyéb kommu-

nális adóköteles épület nem áll. A helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 2%-a.
Az adóval kapcsolatos nyomtatványokat, az elektronikus ügyintézés elérhetőségét megtalálják a település honlapján:  

http://www.szakszend.hu/polgarmesteri-hivatal/adougyek. 
Amennyiben az adózással kapcsolatos kérdésük van, keressék Kolos Péter Tiborné Baranya Szilviát  

személyesen a hivatalban ügyfélfogadási időben,  
vagy a 06 34 371-524 telefonszámon.

Kovács Laura
kirendeltségvezető



XXV. évfolyam 1. szám4

EVANGÉLIKUS EGYHÁZI HÍREK

„Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba,  
hogy éljünk őáltala.” (1Jn 4,9)

Kedves Szákszendiek!
Sajnos még tart a járvány, s ez megnehezíti közösségi éle-
tünket, mindennapjainkat, mégis az adventi és karácsonyi 
időszakban számos olyan esemény történt gyülekezetünk-
ben, amelyért hálával tartozunk az élet Urának.

Advent első vasárnapján ökumenikus istentiszteletet tar-
tottunk szendi templomunkban, amelyen Író Sándor római 
katolikus plébános hirdette Isten Igéjét és Sugárné Damó 
Márta református lelkésznő szolgált imádsággal. Hálásak 
vagyunk, hogy a községben lévő keresztény Testvéreket 
meghívhattuk erre az alkalomra s jó volt együtt készülni 
az Úr eljövetelére.

Az adventi időszakban gyülekezeti délutánt tartottunk, 
amelynek helyszíne lehetett a Faluház. Hálásak vagyunk 
ezért a lehetőségért. A délután folyamán Róka Szabolcs 
lantművész és drámapedagógus volt vendégünk, aki bizto-
sította, hogy jó hangulattal kezdjük az alkalmunkat. Goór 
Judit felügyelőnk irodalmi szempontból hozta hozzánk kö-
zelebb az adventet, s végül lehetőség volt az elcsendesedésre, 
de a kézműves foglalkozásra is. Szeretettel hívunk és várunk 
legközelebb is mindenkit gyülekezeti alkalmainkra!

Karácsony hetében a gyülekezet néhány fiatal tagjával az 
Örömhír üzenetével látogattunk el idősebb Testvérekhez. 
Nagy öröm volt megtapasztalni, hogy jó hirdetni, és jó hal-
lani is ezt az üzenetet.

Szenteste, december 24-én hittanosaink szolgáltak szendi 
istentiszteletünkön. Nemcsak a karácsonyi történetet, ha-
nem verseket is hallhattunk tőlük mindannyiunk örömére.

Az új évben rendszeres alkalmaink (konfirmációs óra, is-
kolai hittan, óvodai hittan, ifj.óra, bibliaóra) ugyanúgy foly-
tatódnak. Ezeknek részleteiről gyülekezetünk istentisztele-
tein, valamint internetes elérhetőségeinken vagy telefonon 
is kérhetnek tájékoztatást.

Húsvétvasárnap hajnali istentiszteletet szeretnénk tartani, 
hogy együtt ünnepeljük Krisztus feltámadását, az Ő győ-
zelmét a halál és a sötétség felett. Az istentisztelet után kö-
zös húsvéti reggelire hívjuk a Testvéreket. Az istentisztelet 
várhatóan hajnali 5 órakor kezdődik. A böjti és a húsvéti 
istentiszteletek időpontjairól a templomok kapuira kihelye-
zett értesítőkön, valamint egyéb elérhetőségeinken találnak 
tájékoztatást.

A Keresztény filmklubba szeretettel hívunk minden ér-
deklődőt (függetlenül felekezettől), az alkalmakat mindig a 
hó utolsó csütörtöki napján tartjuk 17 órakor a Faluházban.
Filmklub időpontjai:

• Február 24., 17 óra
• Március 31., 17 óra
• Április 28., 17 óra
• Május 26., 17 óra

Bár az utóbbi időszak nem volt könnyű. S nemcsak a gyü-
lekezetünk számára, hiszen sokunkat megviselt a járvány, a 
betegség vagy a bizonytalanság. Mégis szeretnénk megerő-
södni, s az erőt Istenünktől kérjük, aki azért küldte el Fiát, 
hogy éljünk Általa.

Elérhetőségeink:
https://szakszend.egyhazkozseg.hu/
https://www.facebook.com/szakszend.evangelikus
Tel: 20/824-4418
e-mail: szakszend@lutheran.hu

Erős vár a mi Istenünk!
Sinkó-Szabó Lilla

lelkész
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Harang-szó
Először is bemutatkoznék, hiszen vi-
szonylag keveseknek adatott meg, hogy 
személyesen is lássanak.

Hangomat már sokkal többen hallot-
ták, mert az elmúlt száz esztendőben 
megszámlálhatatlan alkalommal kon-
dultam meg; jelezvén vészt, örömöt, 
gyászt vagy hívogatást az Isten házába.

1922-ben születtem meg Sopronban, 
azóta élek Szákszenden (korábban 
Szák) az evangélikus templom harang-
tornyában. Sajnos elődömet 1918-ban 
hadicélokra vették igénybe, így öntet-
tek a száki evangélikus gyülekezet tag-

jai Seltenhofer Frigyes Fiai harangöntő 
gyárában. Súlyom 315 kg, 81 cm az alsó 
átmérőm és b1 az alaphangom. A II. vi-
lágháborúban sok minden megsérült a 
környezetemben: a tető és torony, de 
nekem nem esett bántódásom. A 70-es 
évektől árammal működök és nyelve-
met lekötötték, többször is javítottak. 

„Kis” testvérem miatt született ez az 
írás, nálam ő csak súlyban kisebb, 112 
kg-os, de jóval idősebb: 1864-ben öntöt-
te Hofer Károly Győrben. A kisharang 
57 cm alsó átmérőjű ges2 alaphangú. 
Az idők során sajnos nagyon elhaszná-
lódott és több életmentő beavatkozásra 
is szüksége van. Az utóbbi időben már 

csak az én hangom hallatszott. Szak-
emberek szerint szükség van a korona/ 
járom átalakítására, csapágyazására. 
Ezentúl szükséges lenne mind a ket-
tőnknek a villamos átalakítás, moder-
nizálás, ütőcsere. Megszabadítanának 
a nyelvlekötéstől is, hogy szabadon 
konghassunk, ezáltal visszakapva ere-
deti hangunkat. Hozzáértők szerint 
javításunkkal még megduplázhatjuk 
a szolgálati időnket a település és kör-
nyékén élők javára.

Sajnos a javítási költségünk több 
millió forint, amelyet a gyülekezetünk 
önerőből nem tud előteremteni, hiszen 
az éves költségvetésnél is magasabb.

Kedves Szákszendi Lakosok!
Ha történetünk megérintette, Önöket kérjük segítsenek a felújításunkban. Mentsük meg 
együtt őseink örökségét és a település értékeit.

Adományát a Szákszendi Evangélikus Egyházközség Takarék Banknál vezetett, 
63200061-11095756 számlájára utalhatja át. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni, 
hogy „céladomány harangfelújításra, adományozó neve, lakhelye”. Amennyiben az ado-
mányozó nem szeretné felfedni kilétét, kérjük a név helyett az „ismeretlen” szót írja be, 
az adatokat bizalmasan kezeljük.

Szákszenden lehetőség van személyesen is adományt befizetni Becsákné Valkó Ritá-
nál, illetve a gyülekezeti alkalmainkon. Szákon vasárnaponként 9 órakor tartunk isten-
tiszteletet.

Terveink szerint a gyűjtést május 31-én zárnánk le. Kérjük, bármely csekély összeggel 
is tud hozzájárulni a kezdeményezéshez, bátran tegye meg! Minden felajánlást hálával 
köszönünk! A felújítás után tervezünk egy támogatói oklevelet kihelyezni a templom-
ban az adományozók névsorával. Amennyiben a gyűjtés összege meghaladja a költ-
ségeket, a gyülekezet vezetősége vállalja, hogy tartalékot képez a harangok későbbi javítására, esetleg a templom belső 
tatarozására vagy a temető fejlesztésére fordítja. Az elszámolásról tájékozódhatnak a szakszend.lutheran.hu honlapon. 
Amennyiben kérdés merül fel megteheti a szakszend@lutheran.hu email címen.

Bízunk a közösség megtartó és értékteremtő erejében!

„Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik” (Rm10,13)
Valkó Zsolt

gyülekezeti gondnok

REFORMÁTUS EGYHÁZI HÍREK

Köszönjük a lehetőséget, hogy újra 
írhatunk a Szákszendi Hírmondóba és 
beszámolhatunk gyülekezetünk ese-
ményeiről.

Először is az ünnepeinkkel kezde-
ném, Istennek hála áldott alkalmakat 
éltünk meg újra együtt. A szentesti ün-
nepi istentiszteletre nagyon sokan el-
jöttek, öröm és hála tölti el a szívünket 
ezért, és azért is, hogy azok a hittanos 
gyerekek is vállaltak nálunk versmon-
dást, szereplést, akik már nem itt ná-

lunk a helyi iskolába tanulnak és jár-
nak hittanra, ezzel is bizonyítva, hogy 
ők egy kicsit még a mieink maradtak, 
az anya gyülekezeté. Jó volt látni a sok 
fiatalt, akik nálunk konfirmáltak, vár-
juk is mindig vissza őket szeretettel a 
gyülekezet közösségébe.

Hálát adunk az első napi istentiszte-
letért is, ahol legátusunk, aki Budapest-
ről jött, hirdette az Igét, és a megterített 
asztalért, az Úrvacsoráért, melyben 
lelki közösségben lehettünk újra a mi 

megfeszített és feltámadt Urunkkal, Jé-
zus Krisztussal. Természetesen hála le-
gyen minden együtt töltött alkalomért, 
amelyben egymás hite által épülhet-
tünk és megerősödhettünk.

Ki szeretném emelni még az ökume-
nikus alkalmakat, mindhárom gyüle-
kezetben találkozhattunk, a Szendi 
katolikus és evangélikus gyülekezet-
ben az elmúlt esztendőben, az újév-
ben pedig nálunk a református temp-
lomban. Isten által adott különleges 
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alkalmak ezek, mert mindnyájunkat 
megerősítenek hitünkben és abban az 
érzésben, hogy nem vagyunk magunk-
ra hagyatva a falu közösségében, mint 
gyülekezet, hanem ott vannak mellet-
tünk testvéreink a hitben, akik hason-
ló nehézségekkel küszködnek, mint mi, 
hasonlóak az örömeik, áldásaik, a gyü-
lekezeti életük. Áldott dolog egymással 
találkozni, Igét hallgatni, szeretetven-
dégségben lenni. Adja az Úr, hogy sok 
ilyen alkalomban legyen még részünk!

Sajnos a járvány nem segítette, ha-
nem nehezítette az együttléteket, sok-
szor előfordul, hogy egy átlag vasárnap 
kevesen vagyunk. Ilyenkor sohasem 
tudhatjuk, hogy ki, miért maradt távol, 
betegség, nehézség, sok munka, hétvé-
gére szakadt sok feladat az, ami közbe-
jött, családi programok akadályozták 
a templomba jövetelt, mellékes is, de 
mi mindig gondolunk a távol mara-
dottakra, ott vannak a gondolataink-
ban, imádságainkban, hiányoznak, ezt 
szeretném, ha tudnák. Nem közömbös 
nekünk, hogy ott vannak velünk vagy 
nem, azok, akik hozzánk tartoznak, a 
gyülekezethez. Márpedig minden re-
formátus embert hozzánk tartozónak 
gondolunk. Ha ott vannak, hálát ér-
zünk, ha nincsenek szomorúságot.

Gyülekezetünk az idén megint egy 
nagy munka előtt áll. Hála Istennek, 

kész lett a toronysisak és az új tető, de 
folytatjuk a templomon a munkálato-
kat, állami pályázati támogatás teszi 
ezt is lehetővé, szigetelni szeretnénk 
a falakat, kicserélni a villamos veze-
ték rendszert, és a belsőt rendbe tenni. 
A gyülekezetnek saját pénztárból kell 
kipótolnia a költségeket. Ha valaki in-
díttatást érez, hogy adományával szí-
vesen támogatná ezeket a munkálato-
kat, akkor azt hálás szívvel köszönjük. 
Imádkozunk, hogy a jó Isten ezúttal is 
legyen velünk a bonyolult munkafolya-
matokban és elszámolásban.

Nehéz időket élünk. Nem tudjuk, 
hogy mit hoz a holnap, bizonytalan a 
jövőnk. Csalódtunk sok mindenben 
és sokszor embertársainkban is. Rosz-
sz hírek érkeznek felénk a világból és 
sokszor elégedetlenek vagyunk azok-
kal a folyamatokkal is, amik országon 
belül érnek bennünket. A világban 
nem látunk értéket, azok a nagyhatal-
mak, akik irányítani próbálják a kisebb 
nemzeteket, csúnyán és igazságtalanul 
beleavatkoznak a nemzeti belügyekbe, 
támadva bennünket, emberi, nemzeti 
és vallási értékeinket. Még kitartunk, 
de ki tudja meddig? Legyünk résen 
és álljunk azok mellé, akiknek fontos 
a nemzet, a haza, a család, gyermeke-
ink és nem utolsó sorban a keresztyén 

értékeink és a hit! Ne acsarkodjunk 
egymásra, hanem az értékeink mentén 
fogjunk össze. Nem az anyagi javaink 
fognak megtartani bennünket, hanem 
a szellemi értékeink, mert a mi Urunk 
is Lélek, aki az Ő Szentlelke által mun-
kálkodik ebben a világban. Az emberek 
lelkében és elméjében akar nagy válto-
zásokat véghezvinni, hogy az ember, 
akit teremtett jobb legyen, megértőbb, 
szeretetre méltóbb. Ezért az embernek 
meg kell találnia Őt, a teremtőt, a Meg-
váltó Urat, aki elvette bűneit, aki által 
mindig van lehetőség a megújulásra és 
újrakezdésre, aki az ember életének célt 
és értelmet ad. Minden, ami a világban 
és körülöttünk történik, figyelmeztető 
jel a megtérésre, mert nem könnyű 
idők jönnek és meg fogjuk látni, hogy 
senki és semmi nem fog megtartani 
bennünket, ígérjenek akármit, csak az 
Isten, és akit küldött a Fiú, az Úr Jézus 
Krisztus, akié a hatalom Mennyen és 
Földön. Az Ő kezébe helyezzük le éle-
tünket és sorsunkat és akkor biztonság-
ban vagyunk.

Áldás békesség, az Úr oltalmazza mind-
nyájunk életét!

Sugárné Damó Márta 
református lelkész.

Egyházfenntartói járulék és adományok befizetése a következő számlaszámra történhet: 
Szákszendi Református Egyház: 36200054-11041685
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KATOLIKUS EGYHÁZI HÍREK

„Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak” /Lukács 6,31/

Meghívó
Szeretettel várjuk  

2022. április 17-én 20:00 órától  
a szákszendi faluházban tizenötödik alkalommal  

megrendezésre kerülő  
Katolikus Jótékonysági Egyházi Bálunkra!

A jó hangulatról a Jázmin Duó gondoskodik!

Belépő jegyek ára: 5000 Ft/fő, 
mely a vacsorát és az aperitifet tartalmazza.

Italt, süteményt lehet hozni, büfé árusítás nem lesz!

Jegyek elővételben megvásárolhatók:
 Fodor Tamásnénál: +36-20-313-5761
 Müller Csabánénál: +36-70-334-6704
 Wessel Tündénél: +36-30-246-4435

Köszönjük adományaikat és tombola felajánlásokat!

Szákszendi római katolikus egyházközség

Felhívás!           

A Szákszendi Karitász csoport adománygyűjtést  szervez 

2022. március 27 - április 3-ig 

Tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket és édességet szeretnénk 
adományozni, (felekezettől függetlenül) a községünkben élő 

rászorulóknak! 

Az adományok átadhatók a faluházban 2022. 03.28-29- én 14-16 óráig 
30-án 8-10 óráig, valamint a szentmisék előtt és után. 

Telefonon történt egyeztetés után: Müllerné Kodela Mária: 06-70-334-6704 

Köszönjük segítő szándékukat!                 Szákszendi Karitász csoport 
 

A Szákszendi Karitász csoport adománygyűjtést szervez
2022. március 27 – április 3-ig.

Tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket és édességet 
szeretnénk adományozni (felekezettől függetlenül)  

a községünkben élő rászorulóknak!

Az adományok átadhatók a faluházban  
2022. 03. 28–29-én 14–16 óráig,  

30-án 8–10 óráig,  
valamint a szentmisék előtt és után, 
telefonon történő egyeztetés után:  

Müllerné Kodela Mária: 06-70-334-6704

Köszönjük segítő szándékukat!

Szákszendi Karitász csoport

KARITÁSZ HÍREK

• Az „Angyal batyú” adventi gyűjtéskor 48 doboz aján-
dékot kaptunk, melyet az erdélyi rászoruló gyermekek 
kaptak meg karácsonyra. Köszönjük a felajánlásokat!

• Helyi Karitász csoportunk 8 főre bővült. Tevékenysé-
günket is igyekszünk rendszeressé tenni a lakosság 
körében.

ISKOLAI HÍREK AZ ÖVEGESBŐL

Tisztelt Szülők, Nagyszülők, Szákszendi lakosok!
Színesíteni szeretnénk iskolánk arculatát, alakítani, formál-
ni gyermekeink gondolkodásmódját egy hagyományőrző 
terem kialakításával. Vallom, hogy múltunk nélkül nincs 
jelenünk. Morus Tamás gondolatait kölcsönözve „A hagyo-
mányőrzés nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása”.

Ezért szívesen fogadjuk a padlásokon, fészerekben meg-
bújó régi használati tárgyakat, textíliákat, berendezési tár-
gyakat. A beérkezett tárgyakat címkézzük, katalogizáljuk. 
Az iskola jubileuma alkalmából minden érdeklődő számára 
meg tekinthetővé tesszük!
Legyenek a segítségünkre az értékeink megőrzésében!

Köszönettel: Palotainé Papp Éva
igazgató

Tájékoztatás kérhető Palotainé Papp Éva igazgatónőnél 
telefonon: 06 30 243 3453
e-mailben: palotainepappeva.oveges@gmail.com

Felhívás!
Tisztelt Szákszendi lakosok!

Szívesen fogadunk az iskola udvarán lévő  
kemencés udvarba régi, használt,  

de még működő sparheltet.

Köszönettel fogadunk minden felajánlást.

Palotainé Papp Éva
igazgató

Egyeztetni az iskola 
karbantartójával, 
Lőrincz Józseffel  

az alábbi telefonszámon 
tudnak: 06 30 4139974
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ÓVODAI HÍREK

Szösszenet a Kiskuckó Óvoda életéről

 ✥ Legutolsó beszámolónk óta sok mindent megéltünk 
közösen a gyerekekkel. Az egyik legfontosabb, hogy szűk 
körben, családias körülmények között megünnepeltük a 
karácsonyt. A gyerekek nagyon örültek a sok ajándéknak, 
amelyeket az Önkormányzat támogatásával vásároltunk.

 ✥ A január, mint mindenkinek, nekünk is nagyon hosszú 
volt; a folyamatosan váltakozó hiányzások miatt nehezen 
tudunk programokat szervezni, kénytelenek voltunk későb-
bi időpontokra áttenni az elmaradottakat.

 ✥ A közeljövőben (február 25-én) tartjuk a farsangot, iz-
gatottan várjuk a kreatív jelmezeket. Ezen a napon a Nap-
raforgó táncegyüttes is szórakozást biztosít a gyerekeknek.

 ✥ Márciusra tervezünk játszóház látogatást, reméljük ezt 
már nem kell elhalasztani.

 ✥ Április 26–27-én 8 és 16 óra között szeretettel várjuk az 
óvodába beiratkozókat. 

 ✥ A nyári takarítási szünet idején, 2022.augusztus 15–31-ig 
az óvoda zárva tart!

 ✥ Bízunk abban, hogy az ezt követő programokat már úgy 
tudjuk meghirdetni, hogy a szülők is részt vehessenek.

Gombásné Jaczkó Veronika

óvodai beiratkozásról a 2022/2023-as nevelési évre

Az óvodai jogviszony létesítése
A szülő a harmadik életévét 2022. augusztus 31. napjáig be-
töltő gyermekét – legalább napi négy órában történő óvo-
dai foglalkoztatásra – köteles beíratni jelen hirdetmény-
ben meghatározott időpontban, a 2022/2023. nevelési évre, 
mely 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. nap-
jáig tart az óvodában. Az óvoda felveheti azt a gyermeket 
is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy minden Szákszenden lakóhely-
lyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és an-
nál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A beiratkozás időpontja: 2022. április 26. (kedd) és 
2022. április 27. (szerda) 8–16 óráig
A beiratkozás helyszíne:  Szákszendi Kiskuckó Napközi 
Otthonos Óvoda, 2856 Szákszend, Dózsa György u.16.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
2. a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lak-
címet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) és TAJ 
kártya,
3. a szülő, gondviselő személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
4. sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői 
vélemény.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkal-
mazható jogkövetkezmények:
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügye-
lete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az 

óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysér-
tési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja értelmében sza-
bálysértést követ el. A szabálysértés elkövetője pénzbír-
sággal büntethető.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyerme-
kek nevelésére az óvoda alapító okirata szerint jogosult.
Az intézmény felvételi körzete:
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda felvételi 
körzete Szákszend Község közigazgatási területe.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének 
határnapja:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek 
helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonat-
kozó döntését határozati formában közli a szülővel legké-
sőbb 2022. május 28. napjáig.
A jogorvoslati eljárás szabályai:
A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kére-
lemmel fordulhat Szákszend Község Jegyzőjéhez. A kérel-
met írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző 
a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a dön-
tést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és a nevelési 
intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Szákszend, 2022. február 16.
Zách Gizella 
óvodavezető

ÓVODAI HIRDETMÉNY

HÁZIORVOSI RENDELÉS
• 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

ORVOSI ÜGYELET
• munkanapokon 16 órától reggel 8 óráig
• hétvége, ünnepnap, munkaszüneti nap:  

megelőző munkanap 16 órától az azt követő munkanap 
8 óráig

• Központi orvosi ügyelet (vezetékes) +36 (34) 361-761
• Központi orvosi ügyelet (mobil) +36 (30) 640-2080
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A Szákszendi Mini Bölcsődében a 2022/2023-as nevelési–
gondozási évre a beiratkozás 
2022. április 26–27-én 8–16 óra között lesz. 
A jelentkezéseket a Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Központban (2856 Szákszend Kis u. 25.) fo-
gadjuk.

A beiratkozási előtti hetekben telefonon történt egyeztetés 
után lehetőséget biztosítunk arra, hogy betekintsenek a mini 
bölcsőde munkájába, megnézzék tárgyi feltételeinket és 
természetesen a felmerülő kérdéseikre is szívesen válaszol a 
bölcsőde szakmai vezetője.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya) és TAJ kártya,
– a szülő, gondviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői véle-

mény.

A bölcsődei felvétellel kapcsolatban a 06/20 273-4043  
telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

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

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

részéről.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a 
gyermeket:
– akinek a szülője, más törvényes képviselője a felvételi ké-

relem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll,

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermeket,

– a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyer-
meket,

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

Várjuk a jelentkezőket!

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

VÁLASZTÁS 2022

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3-ra tűzte ki 
az általános országgyűlési választásokat, valamint az orszá-
gos népszavazás időpontját. Szavazni 6 órától 19 óráig lehet.

A mai napon Szákszenden a választópolgárok száma: 1220 fő.
A szavazóhelyiség címe: Szákszend, Száki utca 93. (Faluház).
A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) tagjait ak-

tualizáltuk, felkészítésük folyamatosan történik. A HVI hir-
detményt adott ki a választópolgárok részére a választással 
kapcsolatos tudnivalókról és határidőkről. A hirdetmény 
Szákszend község honlapján is megtekinthető, amely fo-
lyamatosan kiegészül az aktuális információkkal.

A HVI látja el a névjegyzék vezetésével kapcsolatos felada-
tokat. A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lak-
címmel rendelkező választópolgár bármikor, folyamatosan 
kérheti a HVI-től, hogy a központi névjegyzékbe kerüljön 
rögzítésre, hogy:

• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
szerinti valamely nemzetiséghez tartozik,

• fogyatékosságára tekintettel segítséget igényelhet annak 
érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát, amely 
benyújtásának határideje 2022. március 25. 16.00 óra,

• a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak 
kiadását megtiltja.

A magyarországi lakcímmel rendelkező, szavazati joggal 
rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a 
központi névjegyzékbe.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választó-
polgár a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési kép-
viselők általános választásán és az országos népszavazáson 
való részvétele érdekében a névjegyzékbe vételét, névjegy-
zékbe vételének meghosszabbítását, illetve a névjegyzékben 
szereplő adatainak módosítását 2022. március 9-én 16.00 
óráig kérheti.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án a 
szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási 
Iroda 2022. február 11-ig megküldött értesítővel tájékoz-
tatja. Ha a választópolgár január 26-át követően kerül a tele-
pülés szavazóköri névjegyzékébe, őt a Helyi Választási Iroda 
tájékoztatja az erről szóló értesítő megküldésével.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország 
területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókör-
től eltérő helyen tartózkodik, átjelentkezéssel is szavazhat. 
A HVI a választópolgárt felveszi település névjegyzékébe, 
ahol a választópolgár szavazni kíván. Az átjelentkezéssel a 
választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni vá-
lasztókerület szavazólapján szavazhat. Az átjelentkezési 
kérelmeket leadni, illetve a korábban leadott kérelmeket 
módosítani vagy visszavonni – levélben történő vagy elekt-
ronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – 
2022. március 25-én 16.00 óráig van lehetőség. Az átje-
lentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét – személyes 
vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyúj-
tás esetén – 2022. április 1-jén 16 óráig visszavonhatja.
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Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Ma-
gyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. 
A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt 
a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A külképvise-
leti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek leg-
később 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, 
hogy ott adja le szavazatát, mozgóurnát kérhet. Ebbe a kör-
be tartozik, tehát jogszerűen kérhető mozgóurna akkor is, 
ha a választópolgár pl. koronavírus miatt házi karanténban 
van. A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iro-
dához levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interne-
ten 2022. március 30-án 16.00 óráig, személyesen április 
1-jén 16 óráig, ügyfélkapus azonosítással interneten a sza-
vazás napján 12 óráig, illetve a szavazás napján legkésőbb 
12 óráig a helyi választási bizottsághoz lehet benyújtani.

Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
1. mellékletében felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, 
görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, 
szerb, szlovák, szlovén és ukrán) tartozik, kérheti, hogy 
a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre

• a nemzetiségének a megnevezése, továbbá az, hogy
• az országgyűlési választáson is nemzetiségi választó-

polgárként kíván-e szavazni.
A kérelem alapján a központi névjegyzékbe tett bejegyzés 
szerint a választópolgár:

• az adott nemzetiség önkormányzati választásán részt 
vehet, de az országgyűlési választáson nem nemzetiségi 
választópolgárként vesz részt, hanem a pártlistákra sza-

vazhat (ha nem kérte nemzetiségi regisztrációjának az 
országgyűlési választásra való kiterjesztését),

vagy
• részt vehet az adott nemzetiség önkormányzati választá-

sán, továbbá az országgyűlési választáson is ugyanazon 
nemzetiség választópolgáraként vesz részt, és – az egyé-
ni választókerületi jelölt mellett, a pártlista helyett – az 
adott nemzetiség országos önkormányzata által állított 
listára szavaz (ha kérte nemzetiségi regisztrációjának az 
országgyűlési választásra való kiterjesztését).

A választókerületben választójoggal rendelkező válasz-
tópolgár ajánlóíven ajánlhat jelöltet 2022. február 25-ig. 
A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása 
szükséges. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 
lakcíme szerinti egy egyéni választókerületi jelöltre és egy 
pártlistára szavazhat.

A magyarországi lakcímmel rendelkező, szavazóköri 
névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szerep-
lő választópolgár lakcíme szerinti egyéni választókerületi 
jelöltre és nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy 
pártlistára szavazhat.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választó-
polgár egy pártlistára szavazhat.

Az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb ér-
vényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi 
választást kell tartani.

Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választó-
polgár több mint a fele érvényesen szavazott, és eredményes, 
ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint a fele 
a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

Dr. File Beáta
jegyző, HVI vezető

Tisztelt Földhasználók!
Szeretném figyelmüket az alábbiakra felhívni:

• A tulajdon szent és sérthetetlen!
• A honfoglalás 895–896-ban volt!
• A dűlőutak az Önkormányzat tulajdonai!

A fenti három pontból fakad, hogy a dűlőutakra ugyanúgy vonatkoznak a törvények.
A polgármester, a jegyző, a hivatalvezető és jómagam megszemléltük a dűlőutak többségét és a látottak lehangolóak 

voltak.
Amit láttunk:

• adott esetekben a dűlőutakból elszántva több méter szélességben,
• a dűlőutakba térdig érő barázdák húzva,
• az dűlőutakba keresztbe beleszántva, illetve
• szármaradványok földdel keveredve kihúzva a dűlőútra.

A fentiek alapján mindenkinek lesz lehetősége a dűlőutakban létrejött rongálások helyreállítására. 
Ennek határideje 2022. április 10.
Ellenkező esetben az Önkormányzat a kérdéses helyeken kimérést végeztet. Amennyiben a mérések alapján a gyanú 
beigazolódik, az alábbi költségek a földhasználót terhelik:

• kimérési díj,
• helyreállítási költségek,
• büntetés. Hartmann Imre

alpolgármester, Helyi Földbizottság elnöke
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TÁJÉKOZTATÓ SZÁKSZEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL 

SZÓLÓ 10/2021. (IX.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉRŐL

Tisztelt Lakosság!

Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testület 2021. szep-
temberben fogadta el a felülvizsgált szociális rendeletét. A rende-
letről a következő tájékoztatást adom.

A pénzbeli és természetbeni ellátásra való jogosultság elbírálá-
sához a kérelmezőnek saját és családja vagyoni, jövedelmi viszo-
nyairól nyilatkoznia kell, és a kérelem benyújtásával egyidejűleg 
a saját, illetve a családtagjaira vonatkozó jövedelemigazolásokat 
csatolnia szükséges. Amennyiben a kérelmező, a nagykorú kö-
zeli hozzátartozója, vagy a háztartásában életvitelszerűen vele 
együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel 
nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot kell csatolni a 
kérelem mellé. A szociális ellátások megállapítására irányuló ké-
relmet az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Szákszendi  
Kirendeltségénél (2856 Szákszend, Száki utca 91., tel.:  
06 34/371-524) nyújtható be.

Pénzbeli ellátások:

Az önkormányzat a következő támogatásokat nyújtja szociális 
rászorultság alapján:

• lakásfenntartási támogatás,
• rendkívüli települési támogatás, valamint
• babakelengye támogatás.

A támogatásokat az arra rendszeresített kérelmeken lehet benyúj-
tani. A kérelmek elérhetőek az Oroszlányi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szákszendi Kirendeltségén (2856 Szákszend, Száki utca 91.).

Lakásfenntartási támogatás:

Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a ház-
tartásában:

• az egy főre jutó havi jövedelem családok esetén nem haladja 
meg 71.250 Ft-t.

• Egyedül élők esetén a havi jövedelme nem haladja meg a 
99.750 Ft-t.

A lakásfenntartási támogatás havi összege:
• Amennyiben a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem 

nem éri el családok esetén a 42.750 Ft-t, egyedül élők esetében 
a 71.250 Ft-t, akkor a támogatás összege 6000 Ft.

• Amennyiben a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem 
családok esetén a 42.750 Ft-t meghaladja, de nem haladja meg 
az 57.000 Ft-t, illetve egyedül élők esetében a 71.250 Ft-t meg-
haladja, de nem haladja meg a 85.500 Ft-t, akkor a támogatás 
összege 5000 Ft.

• Amennyiben a háztartásban egy főre jutó havi jövedelem csa-
ládok esetén az 57.000 Ft-t meghaladja, de nem haladja meg 
a 71.250 Ft-t, illetve egyedül élő esetében a 85.500 Ft-t megha-
ladja, de nem éri el a 99.750 Ft-t, akkor a támogatás összege 
3000 Ft.

A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megszűnik, ha:

• a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a tá-
mogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik,

• a jogosult meghal.
A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogo-
sultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és 
háztartások számától. A lakásfenntartási támogatást egy évre, a 
kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani. A lakásfenn-
tartási támogatás iránti kérelmet a polgármester bírálja el.

Rendkívüli települési támogatás

Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt az a szo-
ciálisan rászorult személy részére, aki létfenntartását veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakos vagy tartós lét-
fenntartási gonddal küzd. A kérelmező családjában az egy főre 
számított havi jövedelem nem haladhatja meg a 57.000 Ft-t, illetve 
egyedül élő esetén a 71.250 Ft-t.

Ha a kérelmező jövedelme meghaladja az  57.000 Ft-t, vagy 
egyedül élő esetén a 71.250 Ft-t, de rendkívüli élethelyzetbe ke-
rült a Szociális, Kulturális és Sport Bizottság rendkívüli települési 
támogatást állapíthat meg.

A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként legke-
vesebb 5000 Ft, legfeljebb 28.500 Ft. A kérelmező és a vele közös 
háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli 
élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 90 na-
pon belül ismételten benyújtott kérelemre nem állapítható meg.

Méltánylást érdemlő esetben évente egy alkalommal rendkívüli 
települési támogatás állapítható meg abban az esetben, ha a ké-
relmező családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja 
meg a 99.750 Ft-t, egyedül élő esetében a 114.000 Ft-t.

Méltánylást érdemlő eset:
a) tartós-10 napot meghaladó-kórházi kezelés,
b) államilag nem támogatott gyógyszer vagy gyógyászati se-

gédeszköz vásárlása,
c) tűzeset,
d) gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtandó települési támo-

gatásra nem jogosult személy esetén, amennyiben a kezelő 
orvos által elrendelt gyógyszerek havi költsége meghaladja 
a 20.000 Ft-t.

A méltánylást érdemlő okot igazolni kell. Méltánylást érdemlő 
esetben a támogatás összege legfeljebb 50.000 Ft. A rendkívüli te-
lepülési támogatás iránti kérelmet a Szociális, Kulturális és Sport 
Bizottságra bírálja el.

Temetési támogatás

Temetési költségekhez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli 
települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha a családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-t, 
egyedül élő esetén a 114.000 Ft-t.

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájá-
rulásra igényelt rendkívüli települési támogatás összege 35.000 Ft.
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Az eltemettető a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet 
az elhalálozás napjától számított 60 napon nyújthatja be. A kére-
lemhez csatolni kell a temetés költségeiről-a kérelmező és a vele 
azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére-kiállított számla 
másolati példányát. A temetési segély iránti kérelmet a polgár-
mester bírálja el.

Babakelengye

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg az újszülött 
gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljá-
ból, egyszeri támogatásként, a törvényes képviselő kérelmére, ha 
a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 
114.000 Ft-t.

A támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 6 
hónapon belül lehet előterjeszteni, amely határidő jogvesztő.

A kérelemhez csatolni kell:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• igazolást arról, hogy az újszülött vonatkozásában a kérelmező 

a Magyar Államkincstártól megigényelte a családtámogatási 
ellátásokat.

A támogatás összege újszülött gyermekenként 40.000 Ft. A kérel-
meket a polgármester bírálja el.

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások :

Az önkormányzat a következő szolgáltatásokat nyújtja.
Szociális alapszolgáltatások:

• szociális étkeztetés,
• házi segítségnyújtás, valamint
• nappali ellátás keretén belül idősek klubja.

Gyermekjóléti alapellátások:
• gyermekek napközbeni ellátása: mini bölcsőde, valamint
• család-és gyermekjóléti szolgáltatás.

Az Önkormányzat az Önkormányzati Szociális Szolgálat (2840 
Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.) útján biztosítja a család-és gyer-
mekjóléti szolgáltatást. A település családsegítője: Szabóné Ba-
laicz Anikó (06 20 357-6284, e-mail: oszocszolg@oszocszolg.hu). 
Ügyfélfogadása: Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszol-
gáltatási Központ (2856 Szákszend, Kis utca 25.) hétfő: 8.00–16.00, 
csütörtök: 8.00–16.00.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra vonatkozó 
közös szabályok

Az Önkormányzat a Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alap-
szolgáltatási Központ útján látja el az alábbi szociális és gyermek-
jóléti alapszolgáltatásokat:

a) szociális étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) nappali ellátások keretén belül idősek klubja,
d) gyermekek napközbeni ellátása: mini bölcsőde.

Az ellátások biztosítására irányuló kérelmet szóban és írásban a 
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetőjénél, Takács Gyöngyinél kell előterjeszteni, aki 
saját hatáskörben dönt az ellátás biztosításáról. A kérelmek elér-
hetőek a Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Központban (2856 Szákszend, Kis utca 25., tel.: +36 (34) 483-813, 
e-mail: szockozpont@szakszend.hu).

A kérelmekhez csatolni kell:
a) egészségi rászorultság esetén az orvos vagy egészségügyi 

intézmény igazolását,
b) jogosult, vagy törvényes képviselőjének jövedelemigazolását 

a vonatkozó jogszabályi előírások szerint,
c) egyéb körülmények esetén azokat a bizonyítékokat, amelyek 

az ellátást megalapozzák.

Szociális étkeztetés

Az ellátás biztosítására irányuló kérelmet szóban és írásban a 
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetőjénél kell előterjeszteni.
Az étkeztetés keretében különösen annak a szociálisan rászorult-
nak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondos-
kodni, aki

a) 65. életévét betöltött személy,
b) egyedül élő 60 éven felüli személy,
c) azon család tagjai, akiknek gyermeke/gyermekei rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
d) diétás étkeztetésre szoruló személy,
e) fogyatékossági támogatásban részesülő személy,
f) a háziorvos igazolása alapján, önmaga ellátására részben ké-

pes és képtelen személy,
g) hajléktalan személy,
h) pszichiátriai beteg személy, valamint szenvedélybeteg sze-

mély.
A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj mértéke a következő:

Szociális étkezés normál ebéd esetén 595,- Ft/fő
Szociális étkezés diétás ebéd esetén 715,- Ft/fő

A szociális napi egyszeri étkezés díjából az alábbi mentesség és 
kedvezmények biztosíthatóak:

a) 0–28.500,- Ft közötti jövedelem esetén ingyenes,
b) 28.501,- Ft – 57.000,- Ft közötti jövedelem esetén 60% díjked-

vezmény,
c) 57.501,- Ft – 85.500,- Ft közötti jövedelem esetén 40% díjked-

vezmény,
d) 85.501,- Ft – 114.000,- Ft közötti jövedelem esetén 20% díj-

kedvezmény, valamint
e) 114.00,- Ft felett 0% díjkedvezmény állapítható meg.

Házi segítségnyújtás

Az ellátás biztosítására irányuló kérelmet szóban és írásban a 
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetőjénél kell előterjeszteni. A szolgáltatás igénybe-
vétele térítésmentes.

Idősek nappali ellátása

Az ellátás biztosítására irányuló kérelmet szóban és írásban a 
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetőjénél kell előterjeszteni.

A szolgáltatás ellátásának helye: Szákszendi Szociális és Gyer-
mekjóléti Alapszolgáltatási Központ (2856 Szákszend, Kis utca 25.)

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
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Mini bölcsőde

Az ellátás biztosítására irányuló kérelmet szóban és írásban a 
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetőjénél kell előterjeszteni.

A szolgáltatás ellátásának helye: Szákszendi Szociális és Gyer-
mekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszendi Mini Bölcsőde 
(2856 Szákszend, Móra Ferenc utca 20.)

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

Kovács Laura
kirendeltségvezető

IVARTALANÍTÁS
Tisztelt Lakosság!
A következő tájékoztatás adom a Magyar Falu Program 
keretében a „Felelős állattartás elősegítése” című pályá-
zat végrehajtásáról. Az ütemterv szerint az igénylőlapot 
leadó lakosok tulajdonában álló kutyák és macskák ivar-
talanítása meg fog történni március 31.napjáig. A fenn-
maradt helyekre április 1-jétől április 30.napjáig lehet 
jelentkezni az önkormányzatnál.

Papp Attila Csaba 
polgármester

HULLADÉKGYŰJTÉS

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Amennyiben Ön nem szerepel a szelektív hulladékgyűjtő 
edény átvételére jogosultak listáján, vagy bármely adata 
eltér a listában szereplőtől, kérjük adategyeztetés céljából 
forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:

Telefonon: 06 (34) 361-411; 06 (34) 359-355
vagy írásban az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
E-mail: okg-info@oroszlany.hu, 

okg-szamlazas@oroszlany.hu
Levélcím: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 59.

Személyesen Ügyfélszolgálataink valamelyikén:
Oroszlányi Ügyfélszolgálat:
2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 59.

Nyitvatartási idő:
Hétfő: 7:00–19:00
Szerda: 8:00–15.00
Csütörtök: 7:00–15:00

Bakonyszombathelyi Ügyfélszolgálat:
2884 Bakonyszombathely, Angella major
Nyitvatartási idő:

Hétfő: 8:00–15:30
Csütörtök: 8:00–15:30

Az adatmódosítást követően az edény átvételének lehe-
tőségéről az Ön által megadott elérhetőségen értesítjük, 
melyre az önkormányzat által lebonyolított edényosztást 
követően kerül sor.
Az edény átvételéig a szelektív hulladékgyűjtés zsákos kihe-
lyezéssel természetesen továbbra is igénybe vehető!

Együttműködését ezúton is köszönjük!
VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

ELSŐSEGÉLY TANFOLYAM SZÜLŐKNEK

Amiről biztos, hogy szó lesz:
• leggyakoribb gyermekbalesetek és megelőzési lehetősé-

geik
• mikor, milyen esetekben kérjünk segítséget
• mit tegyünk lázgörcs, pseudocroupp, epilepszia esetén,
• mérgező növények, növényi- és egyéb mérgezések
• sérülések, vérzések, törések és első ellátásuk
• légúti idegentest ellátása – műfogások alkalmazása
• csecsemő, gyermek újraélesztése, gyakorlása
• felmerülő kérdések és válaszok

Oktató: Sáfrány Piroska egészségügyi szakoktató, mentőtiszt
Csoport létszám max. 15 fő

Jelentkezni lehet: Wessel Tündénél, kedden és pénteken 
13–16 óra között, március 11-ig
Tel: +36-30-246-4435
Tanfolyam díja: 5000 Ft/ fő

Helyszín: Szákszend, Faluház
Időpont: 2022. március 18. péntek 16:00–19:30 



XXV. évfolyam 1. szám14

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
Februárban megérkeztek a szelektív hulladékgyűjtők a háztartá-
sokba. Ez egy nagyon jó lehetőség, és tényleg ott van az ottho-
nunkban, csak azt kell eldönteni mit hova dobjunk, mi menjen 
a „régi” kommunális kukába és mi kerüljön a szelektív kukába? 
Jöjjön itt most egy-két hasznos információ, bár megjegyzem még 
a hivatalos szemétszállító vállalatoktól is nagyon hiányos infor-
mációk kaphatóak, nagyon kellene a részletes tájékoztatás, hogy 
megtanuljuk, hogy tudjuk jól csinálni, ha egyáltalán lehet ennyi 
rengeteg szeméttermelés mellett ezt jól csinálni. 

Szóval ebbe a szelektív hulladékgyűjtőbe, papírt, műanyagot 
és fémet gyűjthetünk, de mindet? Nem! Az első és legfontosabb, 
hogy amit ebbe beledobunk, tiszta legyen, tehát például a tejes 
doboz, üdítős palack, konzerves doboz, sörös doboz is el legyen 
mosva vagy ki legyen öblítve, különben semmit nem ér a szelektív 
gyűjtésünk. 

A másik fontos, hogy amit csak lehet, tömörítsünk, minél kisebb 
helyet foglaljon a szemét, a szemeteskocsik rakterének háromne-
gyedét fel lehetne így szabadítani, azaz ennyivel több szemetet 
tudnának egy körben elszállítani. Papírból nem gyűjthető a zsíros 
szennyezett, ételmaradékos papír (pl. pizzás doboz), ám megjegy-
zem, ha kettétépjük az alját a tetejétől, mert általában az alja zsíros, 
akkor a tetejét gyűjthetjük szelektíven. Továbbá nem gyűjthető a 
szennyezett papír zsebkendő, szalvéta, buszjegyek, pelenka, pénz-
tárblokk (a Lidl-ié igen), vagy az olyan műanyag réteggel bevont 
papírcsomagolások, mint például az elviteles kávéspohár. 

Az is nagyon hasznos dolog, ha a kartondobozokról lehúzzuk a 
ragasztószalagot, az ugyanis nem szelektív. Kartondobozokat to-
vábbra is gyűjthetjük laposra hajtogatva, összekötve, elszállításkor 

a szelektív kukának támasztva. Műanyagok esetében, amit csak 
lehet, lapítsunk, a kupakot letekerve, külön dobjuk be, bár én biz-
tatok mindenkit a kupakok külön gyűjtésére, rengeteg opció van 
a leadásukra, és remélhetőleg lassan nekünk is lesz kupakgyűj-
tőnk a faluban. Ne dobjunk a szelektívbe habtálcát, hungarocellt, 
gyógyszeres levelet! Beledobhatjuk a samponos, tusfürdő, folyé-
kony szappan, mosószer, öblítő flakonjait, de csak tisztára mosva. 
A mérgező anyagok tárolására használt flakonok, például hypo, 
domestos-os flakonok kiöblítve sem mehetnek a szelektívbe.

Ezeket a jeleket a mű-
anyag csomagolásokon 
találjuk, fontos, hogy a 
3-as (PVC), A 6-os (PS) 
és a 7-es (egyéb) jelölés 
nem dobható szelektív 
hulladékgyűjtőbe.

Fémhulladékok eseté-
ben is a legfontosabb, hogy tisztán dobjuk az edénybe, ide be-
dobható a fém evőeszköz, a gemkapocs és a tűzőgép tűje is a fent, 
illetve a kukán felsoroltakon kívül. Az üveg gyűjtése továbbra is a 
település három pontján kirakott üveggyűjtő konténerekben tör-
ténik, az otthoni hulladékgyűjtőkbe ne dobjunk üveget! 

Senkit nem szerettem volna elrettenteni, ezzel a kis összefogla-
lóval, csak úgy érzem fontos, ha egy karnyújtásra van a lehetőség, 
éljünk vele, értünk és az utánunk következő generációért, a Föl-
dért, mert ezen élünk!

Takács Tímea

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTENDŐ HULLADÉKOK KÖRÉRŐL  
ÉS A GYŰJTŐEDÉNY HASZNÁLATÁRÓL

A két edényes hulladékgyűjtési rendszer bevezetése után köz-
szolgáltatója a házhoz menő szelektív gyűjtést az alábbiak szerint 
végzi az Önök településén:

Műanyag-, fém-, és papír csomagolási hulladék gyűjtése
Az új edényben kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíves-
kedjen gyűjteni:

• műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok, műanyag zacs-
kó, fólia, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok LAPOSRA 
TAPOSVA.

• papír (pl újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta 
csomagolópapír)

• Tetra-Pak italoskarton-dobozok (laposra taposva)
• fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kar-
tondobozokat kiöblítve, kupak nélkül, kilapítva rakják a gyűjtőbe, 
így kevesebb helyet igényel!
Kérjük ne tegyen bele gyermekjátékot, műanyag vödröt, poliszti-
rolt, nem újrahasznosítható műanyagból készült tárgyakat és 
kommunális hulladékot.

Papírhulladék gyűjtése kötegelve
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és ösz-
szekötözve az edény mellé helyezze el, olyan módon, hogy az a 
forgalmat ne zavarja és ne szóródhasson szét!

• újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, 
kartondoboz

A műanyag- fém- és a papírhulladék gyűjtése egyidőben történik!

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék ne legyen olajos, 
zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag-, fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes 
és nincs mennyiségi korlátja.

Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló 
edényzet átvételével tudomásul veszi az alábbiakat:
1. Az Ingatlanhasználó személyének változása esetén az Ingat-

lanhasználó köteles az új igénybevevő adatainak bejelentésével 
egyidejűleg a változást közölni a Közszolgáltatóval. A szelektív 
gyűjtőedény az új Ingatlanhasználót illeti meg.

2. Ingatlanhasználó az edényzetet köteles a károsodástól megóv-
ni, a jó gazda gondosságával kezelni. Az edényzet rendelteté-
sellenes használatából adódó károkért, valamint az edényzet 
elvesztéséért, megsemmisüléséért az Ingatlanhasználó kárté-
rítési felelősséggel tartozik.

3. Ingatlanhasználó az edény átvételével kötelezi magát arra, hogy 
azt csak szelektív hulladékgyűjtésre használja, és gyűjtési na-
pokon ürítésre kihelyezi reggel 6 óráig.

A gyűjtőedény Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás tulajdonát és a VERTIKÁL Nonprofit Zrt., 
mint Közszolgáltató bérleményét képezi.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás,

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
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Szákszendi  Forgatag
Egy új rendezvény meghonosítását tervezzük a lakosság 

számára, amely minden évben május második hétvégéjén 
kerül megrendezésre. 2022. május 8-án a Faluház mögötti 

rendezvénytéren hinták, kirakodó vásár és büfé várja a 
szórakozni, kikapcsolódni vágyókat. 

A Föld napja
Április 22-e a Föld napja. Ebből az alkalomból a tavalyihoz 
hasonlóan idén is várja Szákszend Község Önkormányzata 
az önkéntes szemétszedőket abból a célból, hogy megtaka-
rítsuk a települést a szeméttől.
Önkéntes szemétszedés időpontja:
2022. április 23 (szombat) 9:00 órától. 
A munka elvégzése után az Önkor-
mányzat vendégül látja a segítőket a 
Faluház udvarán.
Jelentkezni Takács Tímeánál lehet 
a könyvtárban nyitvatartási időben,  
illetve a 06-20/333 99 66-os telefonszámon.

Költészet napja
Április 11-e a Költészet napja,  

József Attila születésének évfordulója.
Ebből az alkalomból, könyvtárprogram keretein belül 

rajzpályázatot hirdetek, „Kedvenc versem, rajzban” 
címmel. A technika szabadon választott, nincs kikötés. 

Gyermekek, felnőttek műveit egyaránt várom! 
Az elkészült műveket, április 4-e, és április 11-e között 

kell leadnia könyvtárban, a rajz hátulján névvel, és a vers 
címével ellátva. Április 12–22-ig kiállítom őket a könyv-
tárban, és személyesen lehet rájuk szavazni, a könyvtár 

nyitvatartási idejében. A beérkezett műveket készítők kor-
osztályát látva dől el, hogy lesznek e kategóriák. A legtöbb 

szavazatot nyert rajz, vagy rajzok készítője ajándékcso-
magban részesül.

Könyvklub
Havonta látogatható Könyvklub elindítását tervezem 

a könyvtárban! 
Mindazokat, akiket érdeklik a könyvek, szívesen meg-

osztanák olvasásélményeiket és szívesen meghallgatnák 
másokét is, sok szeretettel várom 2022. március 28-án 

16 órától a könyvtárban.
Töltsük el együtt úgy az időt,  

hogy közben a könyveké a főszerep!

Húsvéti játszóház
Április 13-án 15:00–18:00 óráig húsvéti játszóházba várjuk 
a családokat, gyerekeket egy közös szöszmötölésre  
a Faluházba!

Húsvéti díszek, tojás festés és 
dekorációk készítése.

Az alapanyagok adottak lesz-
nek, csak az ügyes kezeket 
kell hozni!

HÚSVÉTI VÁSÁR
Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket  
2022.március 27-én (vasárnap)  
10:00–16:00 óráig a Faluházban  
tartandó kézműves vásárunkba.
Húsvéti ajtódíszek, asztali díszek, 
hímes tojások, horgolt termékek, 
gyöngyékszerek, méz, és sok más 
portéka várja a látogatókat.

visszatekintő

A tavalyi évben megjelent utolsó lapszám megjelenése óta 
eltelt időben történtekről álljon itt egy kis összefoglaló, pár 
mondatban és képekben.

December 1-jén nagyon szép adventi koncertet adott a 
Szironta együttes a Faluházban, kézi harangok és hand-
bellek segítségével csendültek fel a karácsonyi szólamok. 
Ugyan ezen a napon vette kezdetét a második évben meg-
szervezett Adventi ablaknyitogató, ahol 24 önként jelent-
kező feldíszített karácsonyi ablakait kereshettük, és csodál-
hattuk a falu utcáiban 24 napon keresztül. December 12-én 
karácsonyi vásárt tartottunk helyi kézművesek, őstermelők 
és vállalkozók részvételével. Ennek az eseménynek a része 
volt délután a Szákszendi tánccsoport karácsonyi tánc be-
mutatója Kánya Bettina vezetésével. December 19-én került 
sor a település Falukarácsonyi ünnepségére, ahol a feleke-
zetek lelkészei és Plébános úr áldása után az Öveges József 
Általános Iskola tanulói adtak ünnepi műsort Palotai Eszter 
tanító néni felkészítésével.

Takács Tímea
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Anyakönyvi hírek 2021
Tájékoztatjuk a kedves olvasókat; hogy az anyakönyvi események listája nem teljes; mivel többen nem járultak hozzá a közzétételhez.
Születtek 2021-ben: Varga Roland és Pintér Anita leánya Boróka Szonja; Kelemen Ferenc és Kluber Szabina leánya Tamara; 
Kántor Levente és Tipa Tímea fia Zsombor; Karancsi Balázs és Sebestyén Csilla fia Bence; Karsai András József és Szkoklik Andrea 
fia András; Kakula Gábor és Salát Erzsébet fia Martin József; Kovács József és Molnár Petronella leánya Viktória Kamilla; Csiki Ádám 
és Sujbert Nikolett fia Ádám Botond; Vinkóczi Károly és Karancsi Zsuzsa fia Károly; Tkaltsics Gábor és Gulyás Erzsébet fia Gergő; 
Takács Adrián és Ágoston Alexandra leánya Natasa; Heizler József és Bór Katalin leánya Orsolya Katalin; Harmath Gusztáv István és 
Réz Adrienn fia Balázs; Rokosz Attila és Füssi Regina Dóra leánya Luca; Timár Tamás Sándor és Perlai Patrícia leánya Panna; Kovács 
György és Németh Vivien leánya Lídia

Házasságot kötöttek 2021-ben: Dobroczki Attila és Harcsa Gabriella; Kósa Martin és Cseh Klaudia; Molnár Zsolt és Kardos 
Andrea; Deák Sándor és Pazuhanics Irina; Szabó Péter és Hanák Viktória; Fodor Martin és Kovács Bianka; Jóba Csaba és Lőrincz 
Ildikó; Szilágyi Lajos Ádám és Jambrovics Mónika; Vinkóczi Károly és Karancsi Zsuzsa; Pálfi Lajos Géza és Kukura Hanna

Elhaláloztak 2021-ben: Gellért Emma; Gombás Imréné sz. Kocsis Magdolna; Széll Imre; Okoncsik Dezsőné sz. Maráczi Erzsébet; 
Bencsik Istvánné sz. Sipos Róza; Berlik Béla; Beke Zsigmondné sz. Vági Erzsébet; Kempf Gáborné sz. Zsidi Ágnes; Kosárszki Istvánné 
sz. Sipos Erzsébet; Mayer Józsefné sz. Botka Anna; Retzer Józsefné sz. Papp Rita Ilona; Pénzes József; Cságola László; Bór György; 
Nyári Lászlóné sz. Paveszka Katalin; Barota Györgyné sz. Orbán Gizella; Kelemen Zsigmond; Pál Miklós Béla; Pongrácz Jánosné sz. 
Krihó Mária Margit; Felső Károlyné sz. Mayer Erzsébet; Hezler Csaba Antal; Karancsi Sándor; Kozicz Károly; Mayer László

Meghívó
Szákszend Község Önkormányzata szeretettel meghívja  
a falu lakosságát 2022. március 11-én 15 órai kezdettel tartott 
Március 15-ei megemlékezésére. Az ünnepség szabad téren,  
a Faluház mögötti kisszínpadon kerül megrendezésre.  
A műsort a Szákszendi Öveges József Általános Iskola tanulói adják.


