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Tisztelt Lakosság!

Lassan véget ér a nyár, ismét beköszönt az ősz. Az intézményekben újraindul az élet, becsengetnek az iskolába, és 
a nyári zárás után ismét gyerekhangtól lesz hangos az óvoda és a bölcsőde. A hírmondó ebben a számában a telepü-
lésen rendezett nyári táborok életébe kapnak betekintést, valamint az elmúlt időszak eseményeiről kapnak összefog-
lalót. A tavalyi évhez hasonlóan szeptemberben megrendezésre kerül az önkormányzat őszköszöntő rendezvénye. 
A program összeállítását igyekeztünk úgy alakítani, hogy minden korosztály találhasson számára megfelelő szóra-
kozási lehetőséget. A rendezvényen lesz többek között buborékfoci, íjászat, sportbemutató és akadálypálya. Ezúton 
is szeretettel hívom a település lakosságát az őszköszöntőre, remélem találkozunk!

Papp Attila Csaba
polgármester

Kányádi Sándor: 
Valami készül

Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bőrét nem félti,
és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:

Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szákszend Község Önkormányzata 
képviselő-testülete 2022. május 18-án 
tartott képviselő-testületi ülésén a kö-
vetkező döntések születtek. Szákszend 
Község Önkormányzata és intézmé-
nyeinek az I. negyedévi gazdálkodás 
teljesítési adatainak ismeretében szük-
ségessé vált a 2022. évi költségvetési 
rendelet felülvizsgálata és átrendezésre 
kerültek az ezzel kapcsolatos kiadási és 
bevételi előirányzatok, többek között a 
megnövekedett közüzemi díjak miatt, 
illetve az étkeztetési feladatok többlett 
kiadásainak fedezetére kapott állami 
támogatása miatt. A képviselő-testület 
ebben az évben első alkalommal ennek 
megfelelően módosította a 2022. évi 
költségvetésről szóló rendeletét.

A májusi ülésen tárgyaltak a 2021. 
évi költségvetés végrehajtásáról. A zár-
számadásról szóló rendeletet az ön-
kormányzatnak úgy kell elfogadnia, 
hogy a költségvetési évet követő ötö-
dik hónap utolsó napjáig hatályba 
lépjen. Az önkormányzat 2021. évben 
a kötelező és önként vállalt feladatait 
jó színvonalon tudta ellátni. A cél a 
költségvetés egyensúlya, az intézmé-
nyek működőképességének megőrzése 
volt. Az önkormányzat 2021. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról elmond-
ható, hogy a működéshez szükséges 
személyi-és tárgyi feltételek pénzügyi 
háttere biztosított volt. Elsődleges cél 
volt a működés színvonalának megtar-
tása és a kiadások bevételi forrásának 
biztosítása. Megállapítható, hogy az 
önkormányzat takarékos és megfon-
tolt gazdálkodást folytatott.  Az ön-
kormányzat takarékos gazdálkodása 
lehetővé tette, hogy saját forrásból a 
következő támogatásokat nyújtsa:

• A tanévkezdési támogatásban 133 fő 
részesült, 1.678.000 Ft került kifize-
tésre. 

• Az önkormányzat a 2021. évben 
egyszeri támogatásként mikulás-
csomagot ajándékozott 1500 Ft/fő 
értékben a 15 év alatti gyermekek 
részére. Mikuláscsomagot 243 fő 
kapott, 364.500 Ft került kifizetés-
re.

• Egyszeri támogatásként a 2021. év-
ben 5000 Ft/fő értékben vásár-

lási utalványt ajándékozott az 
önkormányzat azoknak a szák-
szendi lakosoknak, akik a 65. élet-
évüket betöltötték. A 2021. évben 
253 fő kapott karácsonyi utalványt, 
1.265.000 Ft került kifizetésre.

Az önkormányzat a következő na-
gyobb értékű beruházásokat tette a 
2021. évben:

• Az önkormányzati feladatellátás 
elősegítésére 9 fős kisbuszt vásá-
rolt 3.300.00 Ft értékben. 

• Az orvosi rendelőbe 310.000 Ft ér-
tékben vásárolt az önkormányzat 
klímát. 

• A település területén 14 db 40 lite-
res kültéri hulladékgyűjtőt vásárolt 
647.319 Ft értékben.

A 2021. évben az önkormányzat a 
következő pályázatokon nyert el tá-
mogatást:

• A Magyar Falu Program kereté-
ben a Felelős Állattartás elősegí-
tése pályázaton az önkormányzat 
1.499.968 Ft támogatást nyert ku-
tyák és macskák ivartalanítására, 
transzporderrel történő megjelö-
lésre, valamint veszettség elleni vé-
dőoltás beadására. A pályázat vég-
rehajtásra került.

• A települési önkormányzatok szo-
ciális célú tüzelőanyag vásárlá-
sához kapcsolódó pályázaton az 
önkormányzat 1.181.100 Ft támo-
gatást nyert 62 köbméter tűzifa vá-
sárlásához. A településen 49 ház-
tartás részesült a támogatásban.

• A Magyar Falu Program keretében 
a Kommunális eszköz beszerzése 
pályázaton 10.290.810 Ft támoga-
tást nyert az önkormányzat. 2022. 
május 12. napján kiszállításra ke-
rült az elektromos kisteherautó.

• A TOP-2.1.3-16-KO1 Települési kör-
nyezetvédelmi infrastruktúra-fej-
lesztések bővítése tárgyú pályáza-
ton az önkormányzat 50.000.000 Ft 
támogatást nyert Szákszend csapa-
dékvíz-elvezetésének fejlesztésére. 
A pályázat végrehajtása előkészítés 
alatt van. 

• A Településfásítási Program kere-
tén belül 15 db erdei szilt és 15 db 
szivarfát nyert az önkormányzat. 

A fák elültetésre kerültek 2021. de-
cemberében. 

• A Magyar Falu Program kereté-
ben a Kistelepülési önkormányzati 
rendezvények támogatása pályáza-
ton 1.000.000 Ft támogatást nyert 
az önkormányzat közösségi kultu-
rális értékek gondozására. A pá-
lyázatban megjelölt célok megva-
lósultak.

• Az egyes állami tulajdonú vagyon-
tárgyak ingyenes tulajdonba adá-
sáról, valamint az egyes otthon-
teremtési állami feladatok karitatív 
szervezetek általi átvállalásával ösz-
szefüggő törvények módosításáról 
szóló 2021. évi CXXXII. törvény és 
a Kormány Magyar Falu Program 
keretében az önkormányzat tulaj-
donába került a Szákszend belterü-
let 1047/3, 1157/1, valamint a 529/2 
helyrajzi számú ingatlanok.

A képviselő-testület elfogadta az 
önkormányzat 2021. évi költségvetésé-
nek végrehajtásáról szóló beszámolót 
és megalkotta a 2021. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló rendeletet. 

A helyi önkormányzatokért fele-
lős miniszter pályázatot hirdetett a 
települési önkormányzatok szociális 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsoló-
dó támogatására. A képviselő-testü-
let úgy határozott, hogy hogy 74 m3 
mennyiségű tűzifa megvásárlásához 
pályázatot nyújt be a 2022. évben. 
Az önkormányzat ebben az évben leg-
feljebb 74 m3 mennyiségre pályázha-
tott, amely még nem került elbírálásra. 
A KÖLYÖK Vendéglátó és Gyermeké-
lelmezési Kft. (2800 Tatabánya, Gál la-
kótelep 223.) szállítja a reggelit, tízórait, 
ebédet, valamint uzsonnát az óvodába, 
a mini bölcsődébe, valamint az álalá-
nos iskolába. A KÖLYÖK Kft. szállítja 
a szociális étkezők részére az ebédet. 
A KÖLYÖK Kft. rendkívüli áreme-
lés iránti kérelmet nyújtott be, 2022. 
május 15. napjától 15%-os díjemelést 
kértek, ellenkező esetben nem tudták 
volna a szolgáltatást biztosítani. Kérel-
müket azzal indokolták, hogy a szek-
tor költségnövekedése átlagosan 30%. 
A Központi Statisztikai Hivatal gyors-
tájékoztatója szerint hónapról hónapra 
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növekszik az élelmiszer ára. A képvise-
lő-testület elfogadta az áremelést. 

A Győri Egyházmegyei Karitász 
Szákszendi Karitász Csoportja kérel-
met nyújtott be a képviselő-testület-
hez. 2022. június 20. napjától június 24. 
napjáig szervezték a nyári táborukat a 
településen. Az önkormányzat segítsé-
gét kérték az ebéd finanszírozásában. 
A képviselő-testület 133.350 Ft támoga-
tást nyújtott részükre. 

Szákszend Község Önkormányzata 
2022. évi költségvetéséről szóló önkor-
mányzati rendelete 1.600.000 Ft for-
rást biztosít a tanévkezdési támogatás 
nyújtására. Két javaslatot készítettünk 
el. Mindkét javaslatban feltétel volt, 
hogy a gyermek Szákszenden él életvi-
telszerűen. A tanévkezdési támogatás 
jövedelemhatártól és rászorultságtól 
függetlenül jár. A támogatás igénylé-
séhez kérelmet kell benyújtani. 

Az A) javaslat szerint a következő ta-
nulók részesülnek a támogatásban:

• Szákszendi Öveges József Általá-
nos Iskolába járó diák,

• nyolc- és hatosztályos képzést biz-
tosító oktatási intézmény 5–12. év-
folyamán tanuló diák,

• gyógypedagógiai, konduktív pe-
dagógiai nevelési-oktatási intéz-
ménybe járó tanuló, aki nem töl-
tötte be a 25. életévét,

• középfokú iskola nappali oktatási 
munkarendje szerint 9–13 évfolya-
mon tanuló személy, aki 20. élet-
évét nem töltötte be, valamint

• felsőoktatási intézmény nappa-
li tagozatos hallgatója számára is, 
amennyiben 25. életévét még nem 
töltötte be.

A B) javaslatban a következő tanulók 
részesülnek a támogatásban:

• általános iskola 1–8. osztályos ta-
nulója intézménytől függetlenül,

• gyógypedagógiai, konduktív pe-
dagógiai nevelési-oktatási intéz-
ménybe járó tanuló, aki nem töl-
tötte be a 25. életévét,

• középfokú iskola nappali oktatási 
munkarendje szerint 9–13 évfolya-
mon tanuló személy, aki 20. élet-
évét nem töltötte be, valamint

• felsőoktatási intézmény nappa-
li tagozatos hallgatója számára is, 
amennyiben 25. életévét még nem 

töltötte be.
A képviselő-testület egyhangúlag az 

A) javaslat mellett döntött és megalkot-
ta a 2022. évi tanévkezdési támogatás-
ról szóló rendeletét. 

A veszélyhelyzet kezdetén, 2020. 
márciusában lett módosítva utoljára a 
térítési díjak összege. A KÖLYÖK Kft. 
2020 óta 3 alkalommal emelte az étke-
zési egységárakat, 2022. május 15. nap-

jától 15%-kal. 2020. december 19. nap-
jától a képviselő-testület viszont nem 
emelhette meg a térítési díjakat 2022. 
június 30. napjáig. Július 1. napjától le-
hetőség van a térítési díjak rendezésé-
re. A képviselő-testület módosította a 
szociális igazgatásról szóló rendeletét, 
2022. szeptember 1. napjától a térítés 
díjak a következők:

Ellátási forma Megállapított  
térítési díj

Szociális étkezés személyes elvitellel normál ebéd esetén 695,- Ft/fő
Szociális étkezés személyes elvitellel diétás ebéd esetén 855,- Ft/fő
Szociális étkezés házhoz szállítással normál ebéd esetén 775,- Ft/fő
Szociális étkezés házhoz szállítással diétás ebéd esetén 935,- Ft/fő
Házi segítségnyújtás 0,- Ft/fő/nap
Idősek nappali ellátása 0,- Ft/fő/nap
Bölcsődei gondozás díja 0,- Ft/fő/nap
Bölcsődei napi négyszeri normális étkezés esetén 480,- Ft/fő
Bölcsődei napi négyszeri diétás étkezés esetén 555,- Ft/fő

Ellátási forma Megállapított  
térítési díj

Óvodában napi háromszori normális étkezés esetén 480,- Ft/fő
Óvodában napi háromszori diétás étkezés esetén 550,- Ft/fő
Iskolában napi háromszori normális étkezés esetén 525,- Ft/fő
Iskolában napi háromszori diétás étkezés esetén 610,- Ft/fő
Iskolában napi egyszeri normál ebéd esetén 335,- Ft/fő
Iskolában napi egyszeri diétás ebéd esetén 380,- Ft/fő

Intézményi térítési díjak (ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

A köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak  
(ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

Zách Gizella óvodavezető elkészí-
tette a Szákszendi Kiskuckó Napközi 
Otthonos Óvoda 2021. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját, amelyet 
elfogadott a testület. Takács Gyöngyi 
intézményvezető és Klestenitzné Beke 
Ildikó szakmai vezető elkészítette a 
Szákszendi Mini Bölcsőde 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját, 
amelyet szintén elfogadott a képvise-
lő-testület. A beszámolók elérhetőek a 
település honlapján. 

A nemzeti köznevelésről szóló tör-
vény szerint a fenntartó meghatároz-
za az adott nevelési évben indítható 
óvodai csoportok számát. A várható 
létszám a 2022/2023. nevelési év kez-
detén 55 fő az óvodában. A Szákszen-
di Kiskuckó Napközi Otthonos Óvo-
dában a 2022/2023. nevelési évben 
2 óvodai csoport indítását engedé-

lyezte a testület, illetve engedélyezte 
a maximális óvodai csoportlétszám 
túllépését a Maci csoportban 4 fő-
vel, illetve a Pillangó csoportban 1 fő-
vel. A testület a június ülésen döntött 
arról, hogy értékesíti a Szákszend 
belterület 1173 helyrajzi számú kivett 
lakóház, udvar, gazdasági épület mű-
velési ágú 1216 m2 nagyságú ingatlant a 
17-SZAK/690/2022. iktatószámú szák-
szendi lakosnak 2.581.000 Ft vételáron. 

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
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZI HÍREK

„Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk” (Zsolt 33,21)

Kedves Szákszendiek!
 ✥ Az utóbbi hónapok különösen mozgalmasak voltak az 

evangélikus gyülekezet életében. Hálával tekinthetünk visz-
sza a megvalósult alkalmakra, Urunk kegyelmére, és minda-
zokra, akik fáradozásukkal elősegítették a gyülekezet ünnepi 
találkozásait.

 ✥ Pünkösd vasárnapján, június 5-én kettős ünnep volt gyü-
lekezetünkben. Szákon és Szenden is jubiláns találkozót 
szervezett a gyülekezet, melyen szép számmal vettek részt 
a konfirmációjukra emlékezők, azért hálát adók. Hála a 
Testvéreknek, akik készültek szeretetvendégséggel, az isten-
tiszteleteket követően még együtt tudtunk maradni egymás 
társaságában.

Az alkalom igazán megerősítő és felemelő volt Szákon 
és Szenden is az egész gyülekezet számára, hiszen mind-
két templomban konfirmandust köszönthettünk: Szákon 
Sulyán András, Szenden Pintér Gábor személyében. Urunk 
áldása kísérje életüket!

 ✥ Június 11-én Szemerei János püspök urat, Szarka István 
esperes urat és az egyházmegye számos lelkészét és világi 
képviselőjét, valamint a faluközösség egyházi és világi kép-
viselőit láthattuk vendégül szendi templomunkban a lelkész-
iktatás eseményén. Az alkalom után a faluházba hívtuk ven-
dégeinket a megterített asztalokhoz.

A gyülekezet egészének készülése, közös szolgálata és 
Urunk áldása, hogy ilyen lelkileg megerősítő alkalomban 
lehetett részünk, amelyen megtelt templomunk és megtelt 
szívünk is hálával.

 ✥ Július első hetében, 4–8-ig hittantábort tartottunk gyüle-
kezetünkben. Témánk a hit győzelme volt. A gyerekek meg-
ismerkedtek Ábrahám, Dávid és Góliát, Jézus feltámadása, 
István és Bartimeus történetével, amelyek tükrében az Isten-
be vetett bizalomról, a hitről beszélgettünk. Közös játékaink, 
kézműves feladataink is ehhez kapcsolódtak.

Hálával tartozunk mindazoknak, akik segítették a tábo-
runkat! Egész héten jelenlévő fiatal, lelkes segítőinknek és 
azoknak is, akik imádságaikkal kísérték táborunkat. 

Köszönjük az igazán sokféle támogatást!
A tábor zárásaként július 10-én, vasárnap gyülekezeti na-

pot tartottunk, amelyen a családi istentiszteletet követően 
Róka Szabolcs drámapedagógus és Czető Bálint hivatásos 
katona is vendégünk volt. Hála a közös ebédért, a támoga-
tásokért!

 ✥ A korábbiakban meghirdetett gyűjtés a száki harangra 
1.488.000 Ft-tal zárult. Hálásan köszönjük az adományokat! 
A harang felújítása hamarosan kezdetét veszi.

Gyülekezetünk szeretettel hív és vár továbbra is minden érdeklődőt alkalmaira!

Erős vár a mi Istenünk!

Sinkó-Szabó Lilla
lelkész
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RENDELKEZÉSEK  
A SZENDI EVANGÉLIKUS-REFORMÁTUS TEMETŐ FENNTARTÁSÁRÓL

• Minden családnak, aki a temetőben sírokkal rendelke-
zik, hozzá kell járulnia a temető fenntartási költségeihez 
adományával, ami nem lehet kevesebb, mint évi 2000 Ft.

• Gyülekezeti tagoknak, akik egyházfenntartók is egyben, 
a sírhelyek ingyenesek.

• Azoknak, akik nem gyülekezeti tagok, de már meglévő 
sírhelybe temetkeznek, 40.000 Ft-ot kell befizetniük a 
temető fenntartóknak.

• Aki egyházi temetést szeretne, de előtte nem volt egy-
házfenntartó, annak a temetkezés ára 80.000 Ft, ezzel 
automatikusan egyházfenntartóvá válik, és ha fizeti az 
évi egyházfenntartói járulékot a továbbiakban díjmen-
tesen jogosult új sírhely igénylésére is.

• Társadalmi temetés esetén azoknak, akik nem egyház-
fenntartók az új sírhely ára 80.000 Ft.

• A temetkezési vállalkozó minden temetés után 10.000 Ft-
ot köteles befizetni a temető fenntartóknak.

• Temetői munkálatok esetén a sírkövesnek, minden sír-
kő után 5.000 Ft befizetési kötelezettsége van a temető 
fenntartói részére.

Értesítjük a kedves lakosságot, hogy a fenti határozatok 
szeptember 1-jétől lépnek érvénybe, kérjük, hogy értesítsék 
azokat a hozzátartozókat, akik nem helyben lakók, de sírjuk 
van a temetőben, hogy ők is minden évben járuljanak hoz-
zá a fent megállapítottak szerint a temető fenntartásához.

A temető kapuja be lesz zárva, nagy munkálatok esetén 
értesíteni kell a temető gondnokát, vagy az illetékes egy-
házi képviselőket. A kiskapu nyitva marad, ezen keresztül 
továbbra is állandó jelleggel lehet látogatni a temetőt.

A temető gondnoka Letenyei Ferenc, elérhetősége: 
06 20 9350767. Tiszte a temető felülvigyázása, új sírhelyek 
kijelölése és összekötő szerep, hogy az adott gyülekezetnek 
a befizetési kötelezettségek megtörténtek-e.

Ügyintézésben hívni lehet a gyülekezetek gondnokait, 
vagy a lelkipásztorokat is.

Sugárné Damó Márta református lelkész,  
Sinkó Szabó Lilla evangélikus lelkész  

és a gyülekezetek presbitériumai

KATOLIKUS EGYHÁZI HÍREK

Elsőáldozás
Ünnepelt a Szákszendi Munkás Szent 
József Plébánia közössége. 

Templomunkban 2022. június 12-én 
hat gyermek járult először Szent Áldo-
záshoz.

Az első szentáldozás tulajdonképpen 
nem más, mint az első találkozás szent-
sége az Eucharisztiában (Oltáriszent-
ségben) jelen lévő Jézussal. Keresztény 
életünk középpontjában van az Úrral 
való találkozás, ami a kenyér és a bor 
magunkhoz vételében valósul meg. 
Erre a találkozásra együtt készülünk 
fel, amely azt jelenti, hogy akit sze-
retnénk magunkba fogadni, őt szeret-
nénk megismerni. Elsőáldozók azok a 
gyermekek lehetnek, akiknek szülei 
személyesen kérik ezt a lelkipásztortól, 
akik meg vannak keresztelve. Az első 
szentáldozásra szentgyónással is ké-
szülünk. A gyónásban Isten megbo-
csátja elkövetett bűneinket, segítséget 
ad, hogy jobbá váljunk. Az elsőáldozó 
Krisztus Testét veszi magához. Ez a 
szentség a lelki fejlődés, a keresztény 
élet folyamatos segítője, ezért helyes 
tiszta lélekkel, felkészülten magunk-

hoz venni (az első áldozást követően is 
rendszeresen).

Az Oltáriszentség Jézus Krisztus va-
lóságos teste a kenyér színe alatt és va-
lóságos vére a bor színe alatt. Tehát a 
kenyér és a bor színe alatt Jézus Krisz-
tus valósággal jelen van, mint Üdvözítő 
Istenember. Az Oltáriszentséget ezért 
is nevezzük a Legméltóságosabb Ol-

táriszentségnek. A hét isteni szentség 
közül az Oltáriszentség által kapjuk 
a legtöbb megszentelő kegyelmet lel-
künk számára.

Az Úr Jézus ezt mondta: „Ha nem 
eszitek az Emberfia testét és nem isszá-
tok a vérét, nem lesz élet bennetek. Aki 
eszi az én testemet és issza az én vére-
met, annak örök élete van. Én vagyok 
a mennyből alászállott kenyér.” (Jn 6, 
53.58.35)

Az Úrnapja Krisztus szent 
Testének és Vérének ünnepe 
Szentháromság ünnepe utáni csütörtö-
kön, Magyarországon a következő va-
sárnapon tartott főünnep.

A XII. században nagyon elterjedt 
Berengar Tours-i kanonok (†1088) 
tévtanítása az Eucharisztiáról: tagad-
ta Krisztus jelenlétét a kenyér és bor 
színében, és csak jelképes jelenlétet 
vallott. Ebben a légkörben nagy je-
lentősége volt annak a magánkinyilat-
koztatásnak, amelyben Szent Julianna 
ágostonrendi szerzetesnővér részesült. 
Az Üdvözítő azt a szándékát közölte 
vele, hogy a Szentháromság vasárnap-
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ját követő csütörtökön külön ünnepe 
legyen Krisztus Testének és Vérének. 
1246-ban ünnepelték meg először Úr-
napját Lüttich városában.

IV. Orbán pápa (1261–64) csak akkor 
rendelte el az ünnepet, amikor 1264 
nyarán tudomására jutott, hogy Bol-
senában egy pap kezében átváltozta-
táskor a Szentostya vérezni kezdett.

A barokk korban erősödött meg 
az Úrnapi körmenetek hagyománya, 
amely mind a mai napig megmaradt. 
Az Oltáriszentséget rendszerint a mi-
séző pap vagy püspök viszi díszes 
baldachin alatt. Szebbnél szebb virág-
szőnyegeket készítenek, és négy oltár-
nál állnak meg útközben, ahol egy-egy 
evangéliumi részletet olvas fel a pap, 
majd áldást ad.

Az idei évben június 19-én ünne-
peltük az Úrnapját. Az úrnapja pedig, 
Jézus köztünk való szeretetének legin-
kább fogható és legelérhetőbb jelét, az 
Eucharisztiát ünnepli.

A vasárnaponkénti eucharisztikus 
részvételünk a misén nem köteles-
ség, hanem lehetőség, csakúgy, mint 
a szentgyónás. Nem a „kell” dominál, 
hanem a meghívottaknak az öröme, 

akik ahelyett, hogy misét hallgatnának, 
részesei lesznek Isten nagy szeretettit-
kának. Ez a szeretettitok lesz az életük 
középpontja és örömük oka. (Magyar 
Kurír)

Karitász tábor
Az idei évben rendhagyó helyen tá-
boroztunk. A szendi plébánia körüli 
felújítási munkák még folynak, ezért a 
faluházat vettük birtokunkba. Nagyon 
sok színes programot sikerült megva-
lósítani. 

Hétfőn a Győri Egyházmegyei Ka-
ritász munkatársai jöttek el a gyere-
kekhez, több különböző programot, 
kézműves feladatokat kínáltak a tábo-
rozóknak. Sándor atya a tábornyitó 
szentmisét itt a faluház udvarán mu-
tatta be. Délután a könyvtárban pihen-
tünk meg, miközben Jézus élete gyer-
mekszemmel című filmet néztük. 

Kedden reggel felvettük a „Szák-
szend Karitász tábor” felirattal ellátott 
egyforma pólóinkat, melyet Horváth 
Péter né készített nekünk és elindul-

tunk zarándoklatunkra, Bodajkra a 
Segítő Szűzanyához. A kegyhely láto-
gatása után a Kálvárián imádkoztuk 
végig Jézus keresztútját. A Bodajki er-
dőben megkerestük az Ádám–Éva fát, 
mely a Gaja patak völgyében található. 
A sokáig természetes hídként szolgáló 
kettő tölgyfaóriás onnan kapta a nevét, 
hogy szinte egymásból nőttek ki. Mára 
már csak kopjafa őrzi emléküket. 

Szerdán délelőtt Sinkó-Szabó Lilla 
és férje, Sinkó Gábor evangélikus 
lelkészek hozták el közénk Lukács 
evangéliumából a Tékozló fiú történe-
tét, melyet a gyerekekkel eljátszottak, 
új énekeket tanultunk gitár kíséret-
tel. Ebéd előtt még meglátogattuk az 
Emu-farmot, kaptunk kifújt tojásokat, 
melyekből értékes díszeket készítet-
tünk. 

Csütörtökön a játszótér alatti futball-
pályán Kiss Laci fogadott minket és 
nagyon sokrétű sorjátékokat talált ki, 
hogy megmozgasson bennünket. Ter-
mészetesen a foci sem maradhatott el. 

Pénteken a plébánia körül töltöttük 
el a napot. Ugráló vár várta a gyere-
keket, ellátogattunk Mohos Ákosék-
hoz, ahol Editke megmutatta a házi 
kedvenceiket és vendégül látta a gye-
rekeket. A táborzáró Szentmise után, 
délután a Kákics Kulturális Egyesület 
népi zenekara szórakoztatott minket. 
Közösen énekeltünk és még táncra is 
perdültünk. Uzsonnára Rauch Géza és 
felesége készített a gyerekeknek finom 
hamburgert. Késő délután, kellemesen 
elfáradva tértek haza a táborozók.

Köszönetet szeretnénk mondani 
az Önkormányzatnak, hogy vállalták 
a gyerekek ebédeltetését, valamint 
mindazoknak, akik segítettek a tábor 
lebonyolításában, adományaikkal hoz-
zájárultak a gyerekek ellátásához. 

Szákszendi Karitász Csoport
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ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZI FELÜGYELETE 2022

Az önkormányzat ismét biztosította 4 hétig a napközi fel-
ügyeletet azon gyermekek részére, akiknek mindkét szülője 
dolgozik. A napközi július 11. napján kezdődött és augusz-
tus 5. napján fejeződött be. A nyári napköziben hetente át-
lagosan 10-15 fő gyermek vett részt. 

Az első héten a gyerekek horgoltak, nemezeltek, számhá-
borúztak és sokat játszottak. A hét zárásaként ellátogattak 
a veszprémi állatkertbe. A második héten papírsárkányt 
készítettek a gyermekek, vetélkedtek egymással, valamint 
sport délelőttöt tartottak. Szerda délelőtt a szociális köz-
pontból az idősek klubja is ellátogatott a táborba, ahol közö-
sen játszottak, majd délután ugrálóvárat vehettek birtokba 
a táborozók. Pénteken ellátogattak a Cuha-patak völgyébe. 
A napközi harmadik hetén a táborozók kézműveskedtek, 
várat építettek és kipróbálták a légtornászatot. A táborozók 
biciklire pattantak és ellátogattak Császárra a pékségbe is. 
A szerdai napon a Majki Főiskolai Társaság által szervezett 
látássérültségről és a hallássérültségről szóló esély órákon 
vettek részt a gyerekek. Pénteken az almásfüzítői Azaum in-

teraktív élménytárba látogattak el. A tábor negyedik hetén 
álomfogókat és vattacukrot készítettek a gyerekek, valamint 
sokat játszottak a szabadban. A táborozók megismerkedtek 
a kutyaterápiával és sok érdekes állattal, valamint vadász-
bemutatón is részt vettek. A táborozók a szerdai napon az 
állatok nyelvén tudó juhász című színdarabot nézték meg 
a faluházban. A tábor zárásaként pedig Visegrádon kirán-
dultak. 

Ezúton is köszönetet mondnunk azoknak, akik hozzájá-
rultak a tábor szervezéséhez és a programok lebonyolításá-
hoz. Külön köszönjük szépen a szervezőknek és segítőiknek 
a színes programokat:

Fodorné Pintér Veronika Zách Gizella
Barotáné Bódis Szilvia Bazsóné Farkas Adrienn
Wessel Tünde Paveszka Kornélia
Jakubács Sándorné Cserpán Péter
Gombásné Jaczkó Veronika Fodor Réka
Dóka Mária Alexanda Németh Péter
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visszatekintő
Volt egyszer egy hímző 
szakkör…
A Nemzeti Művelődési Intézet a „Tu-
dásunkkal kézen fogva a közössége-
kért” program keretein belül 20 alkal-
mas szakkörök megtartását támogatta 
a közösségekben egy kezdő csomag 
biztosításával. A Szákszendi Szociá-
lis és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Központ nappali ellátottjaival karöltve 
belevágtunk egy hímző szakkör meg-
tartásába, amely május közepén zá-
rult. Hétfőnként tartottuk a foglalko-
zásokat, készültek a terítők, kötények, 
kis tárolók, amikből a Faluház tükrös 
termében egy kis kiállítást rendez-
tünk. Ezúton is köszönöm a részvételt 
Szekeres Bélánénak, Dózsa Jánosnénak, 
Széll Tibornénak, Talabér Dénesnének, 
Huszár Máriának, Szabó Ferencné-
nek, Zsolnai Sándornénak és Anderla 
Lajosnénak. Igaz, hogy a húsz alkalom 
letelt, de szerencsére olyan jól érezték 
magukat a tagok ebben a tevékenység-
ben, hogy a klubban hétfőnként azóta 
is a hímzésé a főszerep.

Ludas Matyi
2022. május 21-én az Epöli Cselényal-
jai Színtársulat látogatott el hozzánk a 
Ludas Matyi című előadással. Bár a tár-
sulat amatőr, az előadás nagyon profi 
és szórakoztató volt, jól szórakoztunk.

Falunap
2022. június 4-én két év kihagyás után 
ismét megrendezésre került a hagyo-
mányos Falunapi rendezvény, ez az 
idei volt a XXIV. 

Reggel 7 órától dalos ébresztővel ked-
veskedett a Szákszendi dalkör a telepü-
lésen élőknek. Kisvonattal járták körbe 
a települést, amivel utána lehetőség volt 
egy falukörre az utazni vágyóknak. Bár 
az időjárás ekkor még nem a szebbik 
arcát mutatta, a délutáni programokra 
hétágra sütött a nap, és ki is tartott a 
nap végéig. 

Délután 14 órától a polgármesteri kö-
szöntő után sok színes program várta 
az érdeklődőket, és persze sok finom fa-
lat. Szákszend Község Önkormányzata 
ezúton is szeretné megköszönni a 
felajánlott ételeket a helyi szerveze-
teknek, önkénteseknek, a Szákszen-
di Horgászegyesületnek, a Bányató 
Horgászegyesületeknek, a Szákszendi 
Gazdák Társult Vadászegyesületének, 
Kosztolánszky Istvánnak, az Öveges 
József Általános Iskola szülői munka-
közösségének, illetve Barota Róbert 
képviselőnek. Köszönjük a közremű-
ködést a Szákszendi Kiskuckó Napközi 
Otthonos Óvoda Szülői Munkaközös-
ségének, a Nyugdíjasklubnak és mind-
azoknak, akik anyagi, illetve tombola-
tárgy felajánlással, valamint önkéntes 
munkájukkal támogatták a rendezvény 

megvalósulását. Köszönet illeti Kleste-
nitzné Beke Ildikót, aki megint egy lát-
ványos kiállítást állított össze, ebben az 
évben órákból. A délutáni programokat 
egy hajnalig tartó utcabál zárta. Remél-
jük jól érezték magukat, találkozzunk 
jövőre is!

Digitális utazó 
élményközpont
2022. július 5-én a digitális utazó él-
ményközpont látogatott el Digitális Jó-
lét Pontra, a Faluházba. Az érdeklődők 
megfigyelhették a 3D-nyomtatót mun-
ka közben, VR szemüveg segítségével 
hullám-vasutazhattak a tengerparton, 
irányíthattak Lego robotot és röptet-
hettek drónt. Gyerekek, felnőttek egy-
aránt nagyon élvezték a programot.



XXV. évfolyam 3. szám 9

Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete 
6/2022. (VI. 17.) rendeletével egyszeri tanévkezdési támo-
gatásban részesítheti, aki

• a Szákszendi Öveges József Általános Iskola 1–8. osztá-
lyos tanulója,

• nyolc- és hatosztályos képzést biztosító oktatási intéz-
mény 5–12. évfolyamán tanuló diák,

• középfokú iskola nappali oktatási munkarendje szerint 
9–13. évfolyamon tanul, 20. életévét még nem töltötte be,

• felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója 
számára is, amennyiben 25. életévét még nem töltötte 
be, valamint

• gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-okta-
tási intézménybe járó tanulónak, amennyiben 25. élet-
évét nem töltötte be.

A tanévkezdési támogatás vagyoni helyzettől független 
jár. Minden esetben feltétel, hogy a jogosult Szákszenden 
életvitelszerűen tartózkodik.

A támogatás kifizetésének feltétele kérelem benyújtása, 
amely elérhető az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szákszendi Kirendeltségén (2856 Szákszend, Száki utca 91.). 

A kérelmek 2022. szeptember 1. és szeptember 30. kö-
zött nyújthatók be a kirendeltségen. 

A tanszerlista a 2022/2023. tanévre vonatkozóan a következő:

1. osztály
14–32. vonalas füzet 5 db
27–32. négyzetrácsos füzet 2 db
20–32- sima füzet 1 db
üzenőfüzet	 1	db
36–16. hangjegyfüzet 1 db
tolltartó 1 db
grafitceruza	(HB-s)	 4	db	(tolltartóban)
színes	ceruza	(12	színű)	 1	cs	(tolltartóban)
piros-kék	ceruza	 3	db	(tolltartóban)
radír 2 db
színes	korongok	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
színes	műanyag	pálcika	 1	cs	(cipősdobozban	elhelyezve)
műanyag	számegyenes	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)

A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelemhez közép- és felsőfokú oktatási intézmény-

be járó tanulóknak, hallgatóknak mellékelni kell iskolai, 
valamint hallgatói jogviszony igazolást. 

A támogatás összege:
• általános iskolás tanuló esetén: 10.000,- Ft/fő,
• nyolc- és hatosztályos képzésen tanuló diák esetén: 

10.000,- Ft/fő,
• középfokú oktatási intézmény tanulója esetén: 

10.000,- Ft/fő,
• speciális oktatási intézmény tanulója esetén: 

20.000,- Ft/fő,
• felsőfokú oktatási intézmény hallgatója esetén: 

20.000,- Ft/fő.
A támogatás kifizetése készpénzben történik. A támoga-

tás folyósítása 2022. október 10. és október 14. napja között 
történik.

Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre személyesen 
a kirendeltség épületében ügyfélfogadási időben, telefonon 
pedig a 34/371-524-es telefonszámon!

Kovács Laura
kirendeltségvezető

szögletes zsebtükör 1 db
hurkapálcika	 1	cs	(10	db)
színes papírkészlet 1 cs
origami lapok 1 cs
technika papírkészlet 1. o. 1 cs
fűzőlap	 1	cs	(cipősdobozban	elhelyezve)
rajzlap	 50	db	(mappában	elhelyezve)
krepp-papír	tetszőleges	színű	 2	db
A2-es	karton	tetszőleges	színben	 1	db
irattartó mappa 1 db
dobókocka 2 db
fa	rajztábla	 1	db	(mappában	elhelyezve)
ecset	2-es,	6-os,	10-es	 1-1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
ecsettál	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
vízfesték	(12	színű)	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
tempera	(6	színű)	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS

ISKOLAI HÍREK

Nemezelés
Július 11-én könyvtári program kereté-
ben nemezelés kézműves foglalkozást 
tartottunk a Faluházban. Ezen az al-
kalmon részt vettek az önkormányzati 
tábor első hetén részt vevő gyerekek, 
illetve jöhetett bárki, aki szívesen ki-
próbálta ezt a tevékenységet. A gyere-
kek nagyon kreatívak voltak, sok szép 
dolgot készítettek.

Takács Tímea, művelődésszervező
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olló	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
gyurma	 1	cs	(cipősdobozban	elhelyezve)
zsírkréta	(6	színű)	 1	cs	(cipősdobozban	elhelyezve)
írólap	 2	cs	(cipősdobozban	elhelyezve)
hosszú	vonalzó	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
ragasztórúd	(nagy	stift)	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
faragó	 1	db	(tolltartóban)
műanyag	óralap	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
ecsettörlő	ruha	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
tornazsák	(tornacipő,	sötét	nadrág,	fehér	póló)

2. osztály
16–32. vonalas füzet 6 db
27–32. matematika füzet 2 db
36–16. hangjegy füzet 1 db
leckefüzet 1 db
mérőszalag	 1	db	(ne	papírból,	cipősdobozban	

elhelyezve)
technika csomag 2. o. 1 csomag
színes papírkészlet 1 csomag
origami lapok 1 csomag
rajzlap	 50	db(mappában	elhelyezve)
írólap	 2	cs	(cipősdobozban	elhelyezve)
ragasztórúd	 1	db	(nem	folyékony,	

cipősdobozban	elhelyezve)
hosszú vonalzó 1 db
kis	vonalzó	 1	db	(tolltartóban)
grafitceruza	 3	db	(tolltartóban)
piros-kék	ceruza	 1	db	(tolltartóban)
színesceruza	(12	színű)	 1	cs	(tolltartóban)
radír	 1	db	(tolltartóban)
faragó	 1	db	(tolltartóban)
golyóstoll	 2	db	(tolltartóban)
ecset	2-es,	6-os,	10-es	 1-1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
ecsettál	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
vízfesték	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
tempera 6 db-os 1 cs
szögletes zsebtükör 1 db
krepp-papír	tetszőleges	színű	 2	db
A2-es	karton	tetszőleges	színben	 1	db
hurkapálca	 10	db
dobókocka 2 db
olló	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
gyurma	 1	cs	(cipősdobozban	elhelyezve)
játékóra	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
zsírkréta	 1	cs	(cipősdobozban	elhelyezve)
tornazsák	(tornacipő,	sötét	nadrág,	fehér	póló)

3. osztály
12–32. vonalas füzet 10 db
27–32. matematika füzet 3 db
36–16. hangjegyfüzet 1 db
31–32. szótár füzet 1 db
leckefüzet 1 db
rajzlap	 50	db	(mappában	elhelyezve)
mérőszalag	 1	db	(ne	papírból,	cipősdobozban	

elhelyezve)
technika csomag 3. o. 1 csomag
grafitceruza	 2	db	(tolltartóban)
piros-kék	ceruza	 1	db	(tolltartóban)
színesceruza	(12	színű)	 1	cs	(tolltartóban)
radír	 1	db	(tolltartóban)
faragó	 1	db	(tolltartóban)
golyóstoll	 2	db	(tolltartóban)
szögletes zsebtükör 1 db
hurkapálca	 10	db
ecset	2-es,	6-os	 1-1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
ecsettál	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
vízfesték	(12	színű)	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
tempera 6 db-os 1 cs
krepp-papír	tetszőleges	színű	 2	db
A2-es	karton	tetszőleges	színben	 1	db
dobókocka 2 db
olló	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
gyurma	 1	cs	(cipősdobozban	elhelyezve)
zsírkréta	 1	cs	(cipősdobozban	elhelyezve)
színes papírkészlet 1 csomag
origami lapok 1 csomag
hosszú vonalzó 1 db
kis	vonalzó	 1	db	(tolltartóban)
körző	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
írólap	 2	cs	(cipősdobozban	elhelyezve)
ragasztórúd	 1	db	(nagy	stift,	cipősdobozban	

elhelyezve)

4. osztály
21–32. vonalas füzet 10 db
27–32. matematika füzet 3 db
36–16. hangjegy füzet 1 db
31–32. szótár füzet 1 db
20–32.- sima füzet 1 db
leckefüzet 2 db
grafitceruza	 2	db	(tolltartóban)
piros-kék	ceruza	 1	db	(tolltartóban)
színesceruza	(12	színű)	 1	cs	(tolltartóban)
radír	 1	db	(tolltartóban)
faragó	 1	db	(tolltartóban)
szögletes zsebtükör 1 db
golyóstoll	 2	db	(tolltartóban)
mérőszalag	 1	db	(ne	papírból,	cipősdobozban	

elhelyezve)
ecset	2-es,	6-os	 1-1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
ecsettál	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
vízfesték	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
tempera 6 db-os 1 cs
krepp-papír	tetszőleges	színű	 2	db
hurkapálca	 10	db
A2-es	karton	tetszőleges	színben	 1	db
dobókocka 2 db
olló	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
gyurma	 1	cs	(cipősdobozban	elhelyezve)
zsírkréta	 1	cs	(cipősdobozban	elhelyezve)
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Kupakgyűjtő
Régi terv volt, amely végre megvalósult, és már Szák-
szenden is van kupakgyűjtő. Hálás köszönet érte 
Szabó Benjaminnak és Verő Szabolcsnak, akik elkészítet-
ték. A kupakokat az oroszlányi Tamás Borikának gyűjtjük, 
aki hypotóniás beteg, a kupakokból befolyt összeget 
a gyógykezelésére fordítja a család.

A kupakgyűjtőbe bedobható: PET palack kupak, 
higiéniás eszközök (fogkrém, dezodor, szájvíz, testápoló, 
tusfürdő, habfürdő, 
öblítő, mosószer 
kupakok), tisztítósze-
rek kupakjai, gyógy-
szeres kupakok, étel 
kupakok (majonéz, 
mustár, piros arany, 
nutella, stb. kupakok).

Ne dobjunk a 
gyűjtőbe parafa du-
gót, fémből készült 
kupakokat, szemetet, 
és nylon zacskót!

Takács Tímea

ragasztórúd	 1	db	(nagy	stift,	cipősdobozban	
elhelyezve)

körző	 1	db	(cipősdobozban	elhelyezve)
technika csomag 4. o. 1 csomag
színes papírkészlet 1 csomag
origami lapok 1 csomag
rajzlap	 50	db	(mappában	elhelyezve)
írólap 2 csomag
vonalzó 30 cm 1 db
hurkapálcika	 1	cs	(10	db)

5. osztály – 8. osztály
21–32. vonalas füzet 10 db
87–32.	matematika	füzet	 3	db	(7–8.	osztályosoknak	+2)	
81–32. vonalas füzet 2 db
80–32.	sima	füzet	 2	db	(7–8.	osztályosoknak	+3)
36–16. hangjegyfüzet 1 db
31–32. szótár füzet 1 db
színregiszteres spirálfüzet tételeknek 1 db, csak 8. osztályban
leckefüzet 1 db
rajzlap	(félfamentes)	 20	db
rajzlap	(műszaki)	 30	db
mappa A4-es 1 db
írólap 2 csomag
HB	ceruza	 2	db
3B	ceruza	 2	db
színesceruza	(legalább	6	színű)	 1	db
ragasztórúd 1 db
hosszú vonalzó 1 db
háromszögletű	vonalzó	 1	db
körző	 1	db
szögmérő	 1	db
rajzfelszerelés	(cipősdobozban)
színes papír készlet 1 csomag
origami	lapok	 1	csomag	(csak	az	5–7.	osztálynak)
vízfesték 12-es 1 doboz
tempera 6 db-os 1 cs
fehér	gyurma	 1	cs
ecset 2-es, 4-es, 6-os 1-1 db
olló 1 db
fejlesztő	foglalkozásra	 1	db	21–32.	vonalas	füzet	vagy	

1 db 27–32. matematika füzet 
(foglalkozás	típusa	szerint)

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy kizárólag a megadott szám-
jelű füzeteket szíveskedjenek megvásárolni!
Értesítjük a kedves szülőket, tanulóinkat, hogy iskolánk-
ban a tankönyvosztás előreláthatóan 2022. augusztus 24-én, 
szerdán 9–15 óra között lesz. Kérjük, hogy ezen a napon 
jelezzék a napközi, tanulószoba és étkezési igényeket!

A tanévnyitó ünnepély 2022. szeptember 1-én 8 órakor 
kezdődik. Kérjük tanulóinkat, hogy az alkalomhoz illően 
ünneplőben jelenjenek meg!
Tisztelettel:

A Szákszendi Öveges József Ált. Isk. vezetése
http://oveges.szakszend.hu/
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Kirándult az idősklub
Egy szép májusi napon ismét felkerekedett az idősek 
napközije. Kirándultunk Kisbérre, a Mini Magyarország 
Makettparkba. Itt láthattuk az Országházat, a Jáki templo-
mot, a Keszthelyi kastélyt és még sok ismert épület kicsi-
nyített másolatát. 

Ezt követően látogatást tettünk a Tűzoltóságnál, ahol 
Nyári Gábor és csapata volt éppen ügyeletben. Szívélyesen 
fogadtak minket. Megtudtuk, hogy a községünkből hatan 
is dolgoznak ott, bemutatták nekünk a tűzoltó autót és az 
épületet, ahol a mindennapjaikat töltik. 

Következő úti cél Ászáron Jászai Mari szülőháza volt. 
A színésznő 1850-ben született, nagyon nehéz gyerekkora 
volt, a népszerűségért meg kellett dolgoznia. Főleg drámai 
műveknek köszönheti népszerűségét, a „legnagyobb ma-
gyar tragika” elnevezést kapta. A Mini skanzent is megte-
kintettük, itt a környező településeken található régi szal-
matetős vályog lakóházak, szélmalom, iskola, templom 
makettjét láthattuk. A mellette lévő tájházban sok ismerős 
tárgyat véltünk felfedezni, főleg az 1950-es években hasz-
nált bútorok és használati tárgyak (szenes vasaló, bölcső, 
szalmazsák) voltak kiállítva. Egyik érdekesség a nyitott ké-
mény volt számunkra, ahol a húst füstölték és tárolták. 

A sok látnivaló után pihenésképpen, beültünk egy fagyi-
zóba, ahol frissítővel és fagyival zártuk a napot.

Schekk Csilla

Őszköszöntő
Szákszend Község Önkormányzata 

mindenkit sok szeretettel vár  
2022. 09. 10-én 15 órától!

 15.30 Street Generations  
  utcai sportbemutató

 17.00 Mongoose együttes koncert
 19.00 Tombola
 20.00 Disco

A háttérben fegyversimogató, 
buborékfoci, trükkös szemüveg, 

akadálypálya, célba lövés,  
jurta sátor, íjászat, szöszmötölő,  

Csiri-biri játéktár,  
ételek-italok!

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk  
2022. augusztus 20-án 11.00 órakor  
a Száki Szent Őrzőangyalok templomban  
tartandó Szent István napi ünnepi 
szentmisére, az új kenyér megáldására.
Szeretettel várunk mindenkit,  
hogy közösen adjunk hálát ezen a szép 
ünnepen.

szákszendi r. katolikus hívek


