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A túrát Szabó László emlékére immáron 
4. alkalommal rendezzük meg.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
egy 5,5 km-es rövid gyalogtúrára, mely 
a lóállás tetőnél csatlakozik a 14 km-es 
rétjáró útvonalhoz. Jó hír a kerekesek-
nek, hogy idén is lesz biciklitúra, mely 
Gánt, Kőhányás, Vérteskozma érintésé-
vel 35 km-es táv után ér a célba. Érkezés 
14 órakor a Vadászkápolnához, ahol a 
megfáradt turistákat zsíros kenyérrel 
várjuk.
Indulás a Szabadság-téri buszmegálló-
ból (gyülekező előtte 10 perccel):
Hosszú túra (14 km): 09:00
Rövid túra (5,5 km): 11:00
Bicikli túra (35 km): 08:30;
Bicikliseknek láthatósági mellény szükséges!

A Csákvári Természetjáró Egyesület programja

„Ő volt, 
aki megszerettette velünk a 

természetet, 
a természet értékeinek, 
kincseinek felfedezését, 

ápolását, védését 
és megőrzését”

További információ: 
Tel.: 06 70 315 2113
www.CSTE.hu

Az Európa Tanács védnökségével már 48 országban ren-
dezik meg minden évben az örökségi napokat. 
A program célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az értékes 
és érdekes építészeti emlékekre, múzeumokra, bemutató-
helyekre és kiállításokra.
Csákváron az Esterházy-kastély, a Fazekas Emlékház, a 
Geszner-ház és a Vértes Múzeum is csatlakozott ehhez a 
kezdeményezéshez. Az épületeket mindkét nap ingye-
nesen és tárlatvezetéssel tekinthetik meg az érdeklődők.

A részletes programról a www.csakvarinform.hu 
és www.oroksegnapok.hu (–> Helyszínek és Programok 
–> Helynévmutató –> Csákvár) honlapokon, valamint 
a kihelyezésre kerülő plakátokon tájékozódhatnak.

A programokon való részvétel ingyenes.

Sok szeretettel várunk minden 
bodméri és csákvári érdeklődőt is!

„KALANDOZÁSOK A MÚLTBAN” 

- képek, fotók Csákvár történetéből. 

Előadó: Viszló Levente
2010. szeptember 19-én (vasárnap) 18 órakor 

a Vértes Múzeumban (tűztorony). 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
a kulturális örökség napjai keretében, 

ekkor zárul Viszló Gyula emlékkiállítása is. 

Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

2010. október 2-án  16 órakor 

Szverle Balázs és Ujhelyi Dávid 
„Festmények és fotók” című 

második közös kiállításának megnyitójára 
a Vértes Múzeumba.
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Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az idei augusztus 19-21. Községi ünnepség: Setét Vilmos, Fejér Megyei Szent György Kórház 
között zajló Floriana Napokat anyagilag támogatták, megszervezték, Csákvári Gyógyintézete, Harangvirág Dalkör, Nemes Nóra, Némedi 
illetve lebonyolításában közreműködtek. Kata, Összhang Kamarakórus
A Floriana Napokat Csákvár Nagyközség Önkormányzata szervezte. Burián Miklós emlékkiállítás: Szabó Zoltánné, Csuta Zsolt, Hargitai 
A Floriana Napokra vonatkozó mindkét pályázatot Katonáné dr. Ven- Tiborné, Katonáné dr. Venguszt Beatrix, Magosi László, Kunstár Béla, 
guszt Beatrix írta meg. A pályázatokat a Bicskei Kistérséghez, illetve Giesz János, Csákvári Római Katolikus Egyházközség.
a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösséghez nyújtotta be az ön- Őrzés-védelem: Csákvári Polgárőrség, Őr-Véd 007 Kft., Bicskei 
kormányzat. (Összesen 1.433 eFt támogatást nyertünk.) A rendez- Rendőrkapitányság
vényre a Raiffeisen Bank Zrt. 100 eFt támogatást nyújtott. Színpadi programok: Jankyné Kővári Csilla, Kántorné Szarka Vero-
Szervezők: Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület (In Memoriam nika, Szmolkáné Bene Ibolya, Katonáné dr. Venguszt Beatrix, Pózsa 
Viszló Gyula emlékkiállítás), Hargitai Tiborné (gyermekprogramok), Imre, Viszló Boglárka és társai (Bodmér), Gyémánt Gospel Kórus 
Dr. Nagy István (vadászprogram), Magosi István és családja (lovas- (Csákvár), Vértesboglári Nemzetiségi Tánccsoport, Gánti Nemzeti-
program), Bakonyi János (lovasprogram), Kántorné Szarka Veronika ségi Önkormányzat tánccsoportja, Nemzetiségi Népdalkör (Újbarok), 
(faluebéd, színpadi programok), Szabó Zoltánné (In Memoriam Csákvári Kempo Szakosztály, Pusztavám: Német Nemzetiségi 
Burián Miklós emlékkiállítás), Katonáné dr. Venguszt Beatrix (szín- Fúvószenekar, Pántlika Néptánccsoport (Csókakő)
padi programok), Jankyné Kővári Csilla (színpadi programok, kéz- Szépek és Szépkorúak Sportnapja: Györök Tamás, Setét Vilmos, 
műves vásár), Györök Tamás (Szépek és Szépkorúak Sportnapja), Szabó Lászlóné, Katona Lajosné, Vitainé Botka Zsuzsanna, Burkus 
Szmolkáné Bene Ibolya (kézműves vásár, színpadi programok) Rita, Bonczné Kaiser Krisztina, Fejér Megyei Szabadidősport Szövet-

ség
A lebonyolításban közreműködtek: Köszönetet mondok a Vértesi Erdő Zrt. Csákvári Erdészetének a 
Gyermekprogramok: Hargitai Tiborné, Pállné Klupács Ibolya, pihenőpark birtokba adásáért.
Szmolka Bernadett, Nagy Tünde, Mészáros Eszter, Bene Krisztina, Köszönöm Török Gábornak és a csákvári közhasznú foglalkozta-
Hargitai Míra. tottaknak, hogy a rendezvény helyszínét előkészítették, és a Floriana 
Vadászprogram: Dr. Nagy István, Pechtol Lajos, Weidinger István, Napok teljes időtartama alatt rendelkezésre álltak. Köszönet Dornyiné 
Weidinger Pál, Möntör Lajos, Csákvár Vértesalja Vt., Honvéd Vt., Szekeres Erikának a megrendelésekkel kapcsolatos adminisztráció 
Vértesi Erdő Zrt., Kittenberger Vt., Magyar Vizsga Klub, lebonyolításáért. 
Egészségügyi szolgálat: Dr. Nagy István, Dr. Kovács László, Tóth A Pro Vértes Közalapítvány, illetve Hartégen Gyula sátrak rendelke-
Lászlóné, Molnár Lászlóné, Nyisztor Zoltán, Szabó István zésre bocsátásával támogatta a rendezvényt.
Étkeztetés: Kántorné Szarka Veronika, Laci bácsi konyhája, Kiss A hangosítás alá szükséges emelvényt a Vété Palett Kft. biztosította, 
József, Orosz Zsuzsanna, Dr. Nagy István, Németh János, Baroba Bt., a villanyszereléssel kapcsolatos teendőket Cservenka Géza végezte. 
Buncsák István, Major Lajos, Spiller Kft., Hartégen Gyula, Illés A plakátot Majorné Kiss Mónika tervezte.
Szabolcs, Setét Vilmos, Szabó Zoltánnné, Sáfrány András
Lovas program: Magosi István, Bakonyi János, Zolnai Sándor, Lelkes Köszönöm a közös munkát.
István, Horváth Józsefné, Sigmond Gábor

Giesz JánosViszló Gyula emlékkiállítás: Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület, 
polgármesterSolymosi Béláné

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa” 

 A program az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program LEADER intézkedésén belül a Vértes-

Gerecse Vidékfejlesztési Közösség támogatásával 
valósult meg.
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Augusztus 14-15-én A szuhogyi gyülekezet lentőségét, hogy a készülő új Alkotmány beve- Az óvodai évnyitó istentisztelet október 10-én 
(Tiszáninneni Egyházkerület) küldöttsége lá- zető szakaszában mindjárt hivatkozás történik a lesz templomunkban, ahol a legkisebbek tesz-
togatott el hozzánk, amikor Csákvár nevezetes- keresztyén értékekre, amelyekről igazából az nek bizonyságot Isten megtartó kegyelméről. 
ségeivel ismerkedtek, és kellemesen töltötték el óvodai, bölcsődei nevelés is szól intézményünk-

Október 23-án, szombaton, de. 10 órai kezdet-velünk a két napot. AZ ünnepi istentiszteleten ben. 
tel, 1956-ra emlékezve, ünnepi istentiszteletet nt. Szabó Péter zsinati tag hirdette Isten Igéjét. 

Szeptember 5-én gyülekezetünkben újkenyéri tartunk templomunkban.
István király ünnepén, a magyar állam megala- úrvacsoraosztás volt, amikor hálát adtunk Isten 
pítására emlékeztünk, ünnepélyes istentiszte- Október 24-én újbori úrvacsoraosztás lesz, mely kegyelméért, amellyel elkészítette számunkra a 
leten. Ehhez kapcsolódva, augusztus 15-22-ig, ismét alkalom arra, hogy hálát adjunk Isten ve-jövő évi kenyér-gabona termését, holott mind-
este 8 órai kezdettel toronyzenét adtunk, amikor lünk közölt kegyelmi ajándékaiért, melyet Jézus erre nyilvánvalóan érdemtelenek voltunk. 
hazafias és nemzeti zeneszámok szólaltak meg, Krisztus áldozathozataláért nyújtott megváltá-

Szeptember 25-én gyülekezeti bogrács-party lesz tárogatón, melynek kapcsán igen sok pozitív sunkban nyerhetünk el. 
egyházközségünkben, melyet a Vértes-hegység-visszajelzést kaptunk. Az ünnepi istentiszteletet 
ben lévő Vadászháznál tartunk, de. 9 órai kezdet- Gyülekezetünk 80.000,- Ft-tal támogatta az ár-követően nyitottuk meg Pécsi L. Dániel gyönyö-
tel. Az alkalomra várjuk Nyitray Imre államtitkár vízkárosultakat, melyet a Tiszáninneni Egyház-rű címer kiállítását, mely a Kárpát-medence 
urat, aki a szociális támogatásokról fog a jelen- kerület számlájára utaltunk át. magyarságának összetartozását dokumentálja. 
levőknek tájékoztatást adni. A megjelenteket A kiállítás szeptember 20-ig tekinthető meg, 

Cserkész foglalkozásokat tartunk minden ked-vadpörkölttel látjuk vendégül, s szórakoztató mű-de. 10 órától du. 18 óráig, a Kálvin Idősek Ott-
den, du. 2 órakor, amikor – többek között – ké-sorral búcsúzunk a nyártól.hona Aulájában. 
szülünk a megyei, illetve az országos rovásíró 

Az iskolai hittanosok számára szeptember 26-án Augusztus 31-én a Lorántffy Református Óvoda versenyre. 
évnyitó istentiszteletet tartunk, amelyre szeretet-és Bölcsődében szülői értekezletet tartottunk, 

Péntekenként negyed 6 órai kezdettel áhítatot tel hívunk mindenkit, aki felelősséget érez a jövő ahol a fenntartó nevében a gyülekezet lelkipász-
tartunk a Kálvin Otthonban. nemzedékéért. tora különösen is hangsúlyozta annak óriási je-

Események egyházközségünk életében: nak hódolunk, amikor teremtményeidet, a hozzád hűséges angyalokat tisztel-
Augusztus elején a MÉCS közösségből 8 család részt vett az egyházmegyei jük. Bár őket is nagy tisztelet illeti, te végtelenül nagyobb vagy náluk; így 
családtáborban. mindennél fölségesebbnek vallunk téged, Krisztus, a mi Urunk által...” - 
A Floriana napok keretében Burián Miklós emlékkiállítás volt a közösségi imádkozza a miséző pap.
házban. Mihály és Gábor arkangyal képe megjelenik a magyar szent koronán is. 
Bodajkon szeptember 12-én vasárnap, a búcsú alkalmából Püspöki Szentmise A történelmi Magyarország területén pedig sokhelyütt a község megjelö-
lesz 10.30-kor. lésében is szerepel Mihály arkangyal neve, például Szentmihályfa a Csallóköz-

ben, vagy Nagymihály Zemplén megyében. 
SZEPTEMBER 29. - A SZENT FŐANGYALOK ÜNNEPE

Angyalaidban és főangyalaidban is téged áldunk, Krisztus

Az angyalok a katolikus egyház tanítása szerint szellemi lények, akik akarattal 
és értelemmel bírnak. Tökéletességükben minden látható teremtményt felül-
múlnak. Nincs testük, ugyanakkor személyes lények és halhatatlanok. A főan-
gyal megjelölés az angyalok különleges „csoportjára” utal.
Mihályt a mennybéli hadak nagy vezérének és győztes harcosának nevezi a 
liturgia, Gábor mint legfelsőbb követ égi titkokat tár fel, Rafaelt pedig arra kéri, 
hogy tartson távol az emberektől minden testi bajt
Mihály arkangyal az ószövetségi választott nép védelmezőjeként tündököl a 
Szentírásban. Isten új választott népe, az egyház szintén oltalmazójául válasz-
totta.
Az angyalokról szóló szentmise „elmondja”, miért tiszteljük az angyalokat. 
A prefáció nagyszerűen kifejezi, hogy az angyalok tisztelete Isten dicsőségére 
szolgál: „Mi angyalaidban és főangyalaidban is téged áldunk; a te nagyságod-

Szept. 10-én pénteken 18 órától tarjuk gyülekezetünk első ifjúsági alkalmát. Szeptember 26-án a 11 órakor kezdődő istentiszteletünkön adunk hálát az őszi 
További információ Mészáros Tamás felügyelőnél és Szebik Károly lelkésznél. betakarításért.

Gyülekezetünk Harmonia Floriana Kórusa szept. 30-tól okt. 2-ig kórus-edző-Szept. 12-én vasárnap 11 órai kezdettel tartjuk tanévnyitó istentiszteletünket, 
tábort tart.amelyre külön szeretettel várjuk hittanosainkat családtagjaikkal együtt. Az 

istentiszteleten gyülekezetünk ifjúsága szolgál ifjúsági énekekkel, valamint Szeretettel kérjük gyülekezetünk felnőtt tagjait, hogy vegyenek részt az okt. 3-i 
kivetített képekkel számolunk be a nyári táborokról és az ott szerzett élmé- helyi önkormányzati választásokon. Éljünk keresztyéni felelősséggel, világi 
nyekről. Mindenkit sok szeretettel várunk! jogainkkal! Szavazatainkkal nyilvánítsunk véleményt, és formáljuk a helyi 

közélet irányát.Szept. 19-én vasárnap gyülekezeti kirándulást tartunk. Az úti célunk Szokolya 
és Vác. Szokolyán szeretnénk részt venni református istentiszteleten, és Október 10-én vasárnap 16 órai kezdettel gyülekezetünk ad otthont az idei 
megnézni a helyi nevezetességeket (Mányoki kiállítás), majd Vác látnivalóit egyházmegyei kórustalálkozónak. Szeretettel hívunk és várunk minden kedves 
tekintjük meg. Jelentkezni lehet Mészáros Tamás felügyelőnél és Szebik érdeklődőt erre az alkalomra, ahol az egyházmegye gyülekezeteinek kórusai és 
Károly lelkésznél. rézfúvós együttese mutatkoznak be a muzsika hangjain.

SZEPTEMBER HÓNAP IGÉJE: 
,,De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradságos munkájából."  (Prédikátor könyve 3,13)

HIMNUSZ

Herdics György
Újember 2004 V. évf. 8. sz.
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8083 Csákvár, Szabadság tér 8.   
www.esterhazyiskola.fw.hu

Balatonnál, sej haj, de jó, úszik a nyaraló… ségével agyagoztunk; s ezek eredményeit haza után fájó szívvel váltunk meg vasárnap délután a 
énekeltük az idei nyáron is Balatonakaliban. is hozhattuk. tábortól, a Balatontól és egymástól. 

Bár az ország számos részében szó szerint úsz- Kisebbek és nagyobbak egyaránt megtalálták 
tak a nyaralók a sok esőtől, de szerencsére ne- a kedvükre való elfoglaltságot. Készültek ara- Ebben a táborban is születtek hosszú időre 
künk jó időnk volt a nyári táborozásunk ideje nyos kis nyakláncok, pompomok; karra és boká- szóló barátságok és szövődtek szép diáksze-
alatt, ami július 5-11-ig tartott és ahol 65 gyerek ra való díszkötők; fűztek, fontak még a „nagy- relmek is!
és 11 pedagógus vett részt. szájú„- de ezek szerint: ügyes kezű - nagyfiúk Köszönjük „jó fej” tanáraink mindenre kiter-

Nyaralásunk igazi kikapcsolódás volt, hisz ta- is!; festettünk üvegeket, amit emlékbe haza is jedő figyelmét, baráti, közvetlen, megértő fel-
náraink a sok fürdés mellett változatos progra- hozhattunk – ettől váltak igazán értékes aján- ügyeletét, segítőkészségét és azt, hogy a nyári 
mokat, érdekes közös játékokat, jó hangulatú dékká. Délután a csendes pihenők után a stran- szünetükből ezt a hét napot ránk áldozták! 
szalonnasütéseket s egyéb szórakozási lehető- dolásé lett a főszerep. Igazán emlékezeteseket Köszönjük ezt mindannyian!!! Köszönöm min-
ségeket biztosítottak számunkra. Érkezésünk csobbantunk a Balaton vizében. Két alkalom- den táborozó nevében, de külön köszönöm 
napján, július 5-én este tábortüzes tábornyitóval mal Csilla néniék kibérelték az óriáscsúszdát fél nyolcadikos társaim és magam nevében, hogy 
kezdtük meg a vakációt Jankyné Csilla néni és órára, s minden vállalkozó annyiszor csúszha- az ideivel együtt az elmúlt évek táborait is felejt-
Nyigri Éva néni vezetésével. Igazgató nénink - tott, ahányszor sorra került. Szerdán az időjárás hetetlen élménnyé tették nekünk, akik ősztől 
Edit néni, Lönhard Edit és Lönhárd Vili bá- kissé gonosz volt velünk - hűvösebb lett az idő -, már nem ennek az iskolának leszünk a tanulói.
csi, Nádori Laci bácsi, Takácsné Zsuzsa néni, de nem bánkódtunk, hiszen az akali túra érdekes 
S. Molnár Gyuláné Jucus néni, Baranyainé Timi kérdései, játékos feladatai kárpótoltak bennün- Jó szívvel, szép emlékekkel búcsúzunk és 
néni, Szakálné Erzsi néni és Németh Attila bácsi ket az elmaradt strandolásért. Ezt csak tetőzte a mindent KÖSZÖNÜNK !!!
a tanulók szétosztásával csoportvezetőkként játékos vetélkedő, ahol tanárainkból álló cso- Szakál Borostyán, 
igazán figyelemmel kísérték elfoglaltságainkat, port is versenyzett velünk, olyan versenyszá- volt  8.b-s táborozó
jó kedvünket, kívánságainkat. mokban, mint a labdaszedegetés vagy a kanállal 

Az évek alatt jól bevált hagyományos napiren- való vízhordás. De ezt még mindig lehetett fo-
dünket megtartottuk: a 7.30-as ébresztőt követő kozni, hiszen este Attila bácsi biztosította ne-
reggeli után körletrend-értékelés volt, a délben künk a zenét a felejthetetlen discóhoz. Éppen a 
elfogyasztott finom ebédet csendes pihenő kö- tábor ideje alatt fejeződött be a foci vb is, és a 
vette, az este vacsorával kezdődött. A tábornyi- szurkolók tanári engedéllyel megnézhették a 
tótól a táborzárásig folyamatosan zajlottak a meccseket. Így történt ez a táborzáró estéjén is, 
sportversenyek – hol délelőtt, hol délután (ping- hiszen a sok verseny jutalmának kiosztása után a 
pong, csocsó, röplabda, tollaslabda). Délelőtt- csoportok bemutatták a műsorukat - aminek 
önként kézműves foglalkozásokat tartottunk: témája az idei táborban a foci vb volt - és utána 
gyöngyöt fűztünk, csomóztunk-makraméztunk, meccsnézés és disco között választhattunk, mert 
üveget festettünk és Lönhárd Edit fazekas segít- mindkettőre lehetőség volt. Az eseménydús hét 

Az idei tanévben végzett SZÁZSZORSZÉPEK: 
DORNYI ANNAMÁRIA, KUTRIK BIANKA, 
SZAKÁL BOROSTYÁN, TÖRŐ NIKOLETT 
iskolai, területi, megyei első helyezések, ezüst, 
arany minősítések elérése után az idei eszten-
dőben bizonyították igazán tudásukat: ORSZÁ-
GOS Népdaléneklési versenyen I. HELYE-
ZÉST értek el és ARANY minősítést kaptak.
Azért hogy mindezek az eredmények megszü-
lethettek elengedhetetlen volt a SZÜLEIK segít-
sége, háttértámogatása. Nélkülük nehezen old-
hattuk volna meg a próbákat, az egységes meg-

NÉGY CSILLAG RAGYOG jelenés kialakítását, a versenyeztetést, a verse-
... FENN AZ ÉGEN … nyekre való utaztatást. A bíztatás, lelkesítés mel-

Néhány éve iskolánkban négy aprócska hang lett mindezekért hálámat szeretném kifejezni.
csillant meg az osztályközösségek éneklése KÖSZÖNÖM A RENGETEG SEGÍTSÉGET: 
közben. Mint a fénysugár szóródik sokfelé, úgy KUTRIK ZOLINAK és feleségének: SZO-
csillogtatták meg hangjukat ezek a lányok egy- BOSZLAI ÉVÁNAK, TÖRŐ LACINAK és fe-
egy versenyen. Próbálgatták saját és egymás leségének KRISZTINEK, DORNYI BANDI-
hangi adottságát, erejét. Öröm volt velük ta- NAK és feleségének EIGNER ÁGINAK!
pasztalni, hogyan lépnek feljebb és feljebb az KÖSZÖNÖM, hogy egy emberként mellém áll-
éneklési tudásuk létráján. Fokozatosan bővült tak, és segítettek abban, hogy négy kiscsillag 
dalismeretük hangterjedelmükkel együtt. Egyre mind fényesebben csilloghasson! Gratulálok 
jobban szerettek énekelni más-más területek gyermekeikhez és kívánom, hogy „fényükkel” 
népdalait, egyre jobban vált életük részévé a további útjaik során is ragyogják be életüket! 
NÉPDALÉNEKLÉS. Sokszínűségüket név- Örülök és büszke vagyok arra, hogy ezek a lá-
választásuk is mutatja: SZÁZSZORSZÉPEK. nyok a tanítványaim voltak, mert ők minden 
Számos rendezvényen, rengeteg versenyen bi- tekintetben: SZÁZSZORSZÉPEK !!!!
zonyították gyönyörű hangjukkal, hogy Kodály  . . . ÉS RAGYOGJON KI – KI BÁRMERRE IS 
Zoltán: Háry János című daljátékát bemutató MÉGYEN !!!!
Csákvári Dalárda tagjainak méltó utódai ma is Szakálné Dornyi Erzsébet, 
vannak a településünkön. énektanár

Könyvújdonságainkból:

Bartos Erika: Bogyó és Babóca
Konrád György: A városalapító
Autók, teherautók, (keménytáblás)
Esterházy Péter: Esti
Bagossy: A Sötétben Látó Tündér
Csángó mesék
Horgász ABC
Szendi Gábor: Boldogtalanság és evolúció
Dunant: Szöktetés a zárdából
Ablonczy Balázs: Trianon legendák

* * *
2010. október 21-én 18.30 órai kezdettel gép-
járművezetői tanfolyam indul a könyvtár-
ban,  az elméleti (KRESZ-műszaki) vizsga még 
a nyári szünetben. Információra ajánljuk a 
www.stift90.hu honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni az 582-016 telefonszá-
mon, vagy személyesen a könyvtárban lehet.

8083 Csákvár, Széchenyi u. 8.   Tel: 22 / 582-016  e-mail: florianakonyvtar@freemail.hu

KÖSZÖNJÜK
Kiss László vállalkozónak, hogy anyagi és 
- a lebonyolításban nyújtott - emberi segít-
ségével 2010 nyarán is megvalósulhatott 
településünkön a nyári gyermekétkezte-
tés.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
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2010-ben az Esterházy Iskola három pedagógusa kapta meg a kitüntető főtanácsosi címet. Megkérdeztük őket a kapott elismerés kapcsán:

Kunstár Béla Lönhárd Vilmosné Metykóné Staudt Kinga

Nagyon megörültem, amikor a nevemet hallot-
tam, meglepett az elismerés, de talán még na-
gyobb örömet okozott az, ahogyan a gyere-
kek fogadták a kitüntetésem hírét. Továbbra is 
igyekszem a legjobb tudásom szerint dolgozni a 
gyermekek tanításában és nevelésében. Köszö-
nöm a családomnak a biztos hátteret és a támo-
gatást.

Harmincöt éve vagyok a pedagógusi pályán, na-
gyon sokat jelent számomra ez az erkölcsi elis-
merés. Nagyon meglepett és jól esett, hogy gon-
doltak rám. Köszönettel tartozok a családomnak 
is és a tantestületnek is, hiszen számíthattam 
a támogatásukra. Nem lehet sikeres vezető az, 
akinek nincs meg ez a biztos háttér a háta mö-
gött.

Nagyon meglepődtem, mert nem számítottam 
rá. Az első osztályosaim adtak műsort az év-
zárón, ezzel voltam elfoglalva. Megilletődtem, 
amikor a nevemet hallottam, és remegő kézzel 
vettem át a kitüntetést. Meg kell köszönnöm a 
kollégáknak is, és a szülőknek is, hogy segítet-
ték a munkámat, hogy sikeres lehettem a gyere-
kekkel folytatott munkában.

ÉLETÚTJA RÖVIDEN:

MIÉRT SZERETI A PEDAGÓGUSI PÁLYÁT?

Szarvason születtem,  itt végeztem az általános 
iskolát és a gimnáziumot is. Az általános iskola 
5-6. osztályában nagyszerű történelemtanár ta-
nított bennünket, neki köszönhető, hogy meg-
szerettem ezt a tantárgyat, és később azt is, hogy 
végül tanár lettem. A pályára már a középis-
kolában is tudatosan készültem. Szarvason 
érettségiztem a Vajda Péter Gimnáziumban, 
majd 1976-79 között elvégeztem az Esztergomi 
Tanítóképző Főiskolát, ahol a tanítói diploma 
mellett népművelés és szlovák szakkollégiumot 
végeztem. A szlovák nyelvet anyanyelvi szinten 
beszélem, a családban mindkét nagyszülői ág  
szlovák nemzetiségű. 1985-ben szereztem dip-
lomát a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kolán, majd elvégeztem a könyvtár szakot is, és 
középfokú német nyelvvizsgát tettem. 1994-ben 
költöztünk családi okok, valamint a megürese-
dett református kántori állás miatt Csákvárra a 
családommal. 2002-ben elvégeztem az ELTE 
történelem szakát, és a helyi esti gimnáziumban 
is elkezdtem tanítani, melynek 2004. óta tagin-
tézmény-vezetője vagyok. 2007-ben pedig a 
BME-n elvégeztem a közoktatás-vezetői 
szakot.

Somogy megyében, Marcaliban születtem. 
2 éves voltam, amikor édesapám meghalt. Ké-
sőbb édesanyám új házasságot kötött, engem 
pedig apai nagyanyám nevelt fel és taníttatott. 
Szerény körülmények között telt a gyermekko-
rom Mesztegnyőn, itt jártam általános iskolába. 
A 8. osztály elvégzése után Nagykanizsán, a 
Landler Jenő Gimnáziumba jártam, és itt érett-
ségiztem. A növény- és állatvilág már kisgyer-
mek koromtól kezdve nagyon érdekelt. A gim-
náziumban két biológia tanárom volt a négy év 
alatt, nekik köszönhetem, hogy ezen a szakon 
pedagógusi pályára léptem. Érettségi után, 
1971-ben felvettek a Pécsi Tanárképző Főisko-
lára, ahol biológia és mezőgazdasági ismeretek 
szakos tanárként végeztem. Férjem a házasság-
kötésünkkor a székesfehérvári Videotonban 
dolgozott, így én is Székesfehérváron vagy a 
környékén néztem álláslehetőség után. Bead-
tam a pályázatomat a csákvári iskolába Miná-
rikné Erzsike nénihez, és elnyertem az állást. 
1987 szeptemberétől lettem igazgatóhelyettes, 
1997-től pedig a Csákvári Általános Iskola igaz-
gatója vagyok, harmadszor szavazott bizalmat 
személyemnek a képviselő-testület.

Tősgyökeres csákvári vagyok, édesanyám óvó-
nő, talán az ő hatására választottam ezt a pályát. 
Édesapám ács volt, sajnos korán elvesztettük őt. 
Az általános iskola befejezése után a bicskei 
Vajda János Gimnáziumban folytattam a tanul-
mányaimat, majd jelentkeztem a főiskolára. 
1981-ben végeztem a Győri Tanítóképző Főis-
kolán, orosz-könyvtár szakon. Szeptembertől 
már kezdhettem a tanítást Csákváron egy induló 
első osztállyal. Azóta a két GYES időszak kivé-
telével folyamatosan töltöm a négy éves ciklu-
sokat a gyerekek mellett.
Hálás vagyok a volt tanáraimnak, akik friss dip-
lomásként szeretettel fogadtak a tantestületben, 
amikor dolgozni kezdtem. Ugyanolyan gonddal 
foglalkoztak velem, mint amikor még az órái-
kon ültem. Sokat segítettek mind a munkában, 
mind pedig a beilleszkedésben. 
Hálás vagyok a családomnak is a támogatásért. 
1981-ben kötöttem házasságot Metykó László-
val. Két gyermekünk született: Péter közgaz-
dász, Kinga pedig szociálpedagógus diplomát 
szerzett. Úgy érzem, hogy az ő szeretetteljes 
hátterük nélkül nem értem volna el ilyen ered-
ményeket.

Nagyon szeretem a történelmet és a gyerekeket. 
Igyekszem megszerettetni velük a történelmet 
és könyveket a könyvtárban, de szerkesztettem 
már a tanulókkal diákújságot, Szokolyán tanít-
va még az iskolarádiót is vezettem. A Vértes 
Múzeumban a népművelés, valamint a történe-
lem emlékeinek bemutatásával próbálom meg-
mutatni a múlt szépségeit, tanulságait. S talán 
még a focit is megkedvelik, ha látják, hogy a 
pályán vagyok, hiszen vizsgázott játékvezető 
vagyok 36 éve.

Már gyermekkoromban is arra készültem, hogy 
felnőttként pedagógus leszek. A gyermekkori 
viszontagságokat tekintve az már önmagában 
nagy lépés volt, hogy ezt az elhatározásomat 
meg tudtam valósítani. S ezen felül a pedagó-
gusok vezetője, iskolaigazgató lettem. Nagyon 
szeretek emberek között lenni, nagyon szeretem 
a gyerekeket. 35 éves pályafutásom során sok 
szép emléket és pillanatot kaptam a diákoktól és 
a kollégáktól, melyeket én is igyekeztem vi-
szonozni. 

A pedagógusi pálya szépségét elsősorban a gye-
rekek személyiségfejlődése, őszinte megnyilvá-
nulásai nyomán látom. Megható, amikor a volt 
tanítványaim is hozzák a saját gyermeküket az 
osztályomba azzal, hogy biztosak benne: jó ke-
zekbe kerül a nebuló. Az egyik kislány az évzá-
rón odajött hozzám azzal, hogy örül, hogy én 
vagyok az osztályfőnöke. Ezek az apró momen-
tumok adják meg a lendületet ahhoz, hogy a to-
vábbiakban is szívvel-lélekkel végezhessem a 
munkámat.
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2010. július 31-én 19-en érkeztünk az Önök tosították nekünk első nap a vacsorát és üdítőt a És nem utolsó sorban a Csákvári Önkormány-
falujába Sajóládról és Sajópetriből és egy hetet megérkezésünkkor. zatnak, akik anyagilag hozzájárultak ahhoz, 
töltöttünk Csákváron. A Vértes Múzeumnak és dolgozóinak az ide- hogy semmiben ne szenvedjünk hiányt.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mind- genvezetésért és a foglakoztatásért. Fantasztikusan éreztük magunkat az egy hét 
azoknak, akik a segítségünkre voltak. Fazekas háznak és dolgozóinak szintén az ide- alatt, gyönyörű és csendes a környék, az embe-
Ijf. Ódor Györgynek és családjának, Ódor genvezetésért és a foglalkoztatásért. rek segítőkészek voltak, és reméljük, hogy még 
Gábornak és családjának, akik színes progra- A Csákvári Önkéntes Tűzoltóknak, és a Bics- eljutunk Csákvárra, hogy még többet kirándul-
mokkal próbálták felejtetni velünk az otthon kei Rendőrségnek az általuk tartott élmény teli hassunk, és még jobban megismerhessük a kör-
hagyott rossz emlékeket és fájdalmakat, amit az bemutatóért. nyéket. 
elmúlt időszak okozott. Sokan elveszítettük ott- Csuta Zsoltnak, és dolgozóinak, akik megven- Köszönet mindenkinek.
honainkat, értékeinket, azaz mindenünket. dégelt bennünket fagylalttal. 
Dr. Nagy Istvánnak és családjának, Ódor Schuszter Sándornak és családjának a lovas Sajóládi és Sajópetrii árvízkárosultak.
Györgynek és családjának, a szállásokért. foglalkozásért.
Kiss Lászlónak és munkatársainak az étkez- Váradi Péternek a köszönetnyilvánítás meg-
tetésért. jelenéséért a Csákvári Hírmondóban.
Oszoli Tibornak, Deicinger Jánosnak, Viszló Viszló Leventének és munkatársainak a Gesz-
Csabának az utazásért, a kényelmes és légkon- ner-házban való idegenvezetésért. 
dis buszban. Kardos Attilának a focipálya, és üdítő felaján-
Váli Jánosnak, Nyigri Richárdnak, az utazás- lásért, amit a rosszidő miatt, sajnos nem tudtunk 
hoz biztosított üzemanyagért. kihasználni.
Gengeliczki Attilának, Herczog Attilának az Presérné Irmának és a testületi tagoknak a dél-
étkezéshez való hozzájárulásér. utáni vendéglátásért, amit a rosszidő miatt saj-
Szverle Balázsnak a kastély bemutatásért, és a nos ismét nem tudtunk kihasználni, de a pala-
hegyi túráért. csintát nagyon szívesen fogattuk.
Magosi Istvánnak a pusztabuszozásért. Vranszki Attilának és munkatársának a hús-
Hartégen Gyulának és dolgozóinak, akik biz- ipari termékért.

részünket a segítségnyújtásból. S mi lehet reműködtek, és azoknak is, akik a vendéglátás 
szebb, mint a gyermekek számára boldogabbá alatt helytálltak az otthonban, hogy az idős 
tenni a szünidőt, amíg otthon a szülők a károk lakók körül minden rendben menjen.
helyreállításán fáradoznak. Köszönöm a lakóknak, hogy kis ajándékokkal 
A gyermekek a dolgozóknál kaptak szállást, az és sok türelemmel hozzájárultak a gyermekek 
étkezést pedig a katolikus otthonban oldottuk fogadásához.
meg. Az egy hetes kikapcsolódás alatt szám- Köszönöm Ugrits Tamás atyának, hogy eljött 
talan érdekes programot szerveztünk számukra: hozzánk hálaadó szentmisét tartani a gyerme-
fürödtünk Agárdon, megnéztük Csákvár és Szé- kek itt tartózkodása alatt.
kesfehérvár nevezetességeit, ismerkedtünk a Köszönetet mondok két lakónk hozzátartozó-
Vértes élővilágával, a natúrparkkal. jának a közreműködésért: Katonáné dr. Venguszt 
A búcsú pillanata augusztus 25-én jött el, s na- Beatrixnak az általa összeállított, az otthonunkat 
gyon meghatódtunk. Megszerettük a gyerekeket és a községet bemutató emlékkiadványért, és 

Augusztus 19-én 24 árvízkárosult gyermek és ez alatt a rövid idő alatt, s valóban fájt a búcsúzás. Dézsi Imrénének, aki a programokon történő 
egy felnőtt érkezett Csákvárra Sátoraljaújhely- Ezúton fejezem ki köszönetemet minden dolgo- részvétellel, felügyelettel segítette munkánkat.
ről. A tavaszi viharok szörnyű pusztítást okoztak zónknak: azoknak, akik a gyermekek elszállá- Jónácsik Zsoltné
ezen a vidéken, úgy éreztük, ki kell vennünk a solásában, a programok lebonyolításában köz- igazgatónő

A IX. alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi Balaton- kézilabdázók domináltak, hiszen ezt a szakaszt 5-1-re nyertük 
kupán csapatunk a "C" kategóriában indult el. A számunkra szo- meg. Erővel is talán jobban bírtuk illetve a kispadról "beszállva" 
katlan bitumenes pályán zajlott tornán egyáltalán nem vallottunk többen is fontos gólokat lőttek. Ellenfelünk ezt már nehezen 
szégyent. A 7 csapatos mezőnyben (Siófok versenyen kívül viselte, csapatunkból ketten is kisebb-nagyobb sérülést szenved-
indult) képviseltették magukat NB I, illetve NB II-es egye- tek. Ezt a sikert - már nem először - csapategységünknek 
sületek utánpótlás csapatai is. Ezen kívül a bosnyák - igen köszönhetjük, hiszen a 3 nap alatt lejátszott 8 (!) mérkőzésen 
magas, erős felépítésű lányok - Mostar csapata is rész vett a ver- mindenki képességeinek megfelelő teljesítményt nyújtott. 
senyen. A körmérkőzéses alapszakasz után a 3. helyen jutottunk A 3. helyezésünk megérdemelt, a csapat küzdeni tudásával - 
be a négyes döntőbe. Itt először a Mostar ellen igen jó mérkő- időnként már jó játékkal is - rászolgált erre!
zésen maradtunk alul, majd következett a bronzmeccs, ahol a A csapat tagjai: Németh Orsolya, Herczog Boróka, Csákány 
Vác volt az ellenfelünk. A csoportmérkőzések során négy góllal Ramóna, Némedi Rita, Somogyi Alexandra, Kaiser Alexandra, 
már legyőztük őket, azonban tudtuk, hogy egy teljesen más Árvai Éva, Kovács Vivien, Máhr Barbara, Schaffer Fruzsina, 
mérkőzés vár ránk. Ennek megfelelően végig fej-fej mellett Orlovits Regina, Major Míra, Héring Edina, Hordósi Krisztina.
haladt a két csapat, többnyire mi vezettünk, ellenfelünk azonban A torna legjobb kapusának Németh Orsolyát választották!
az utolsó másodpercekben egyenlíteni tudott. Így következett a 
kétszer 5 perces hosszabbítás, ahol már egyértelműen a csákvári Köszönjük a Spiller Kft. támogatását!
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Fogathajtás:  Pónifogat-, népifogat-, kettesfogat- és vadászhajtás

Gulyás- és csikósprogramok
Gulyásbemutató (pányvavetés, nyúldobás, karikás bemutató)
Lovas ügyességi verseny  -  Csikósbemutató  -  Gyorslovagló verseny
Szilaj gulya beterelése lóháton a Csikóakolhoz

Gyerekprogramok
Fa körhinta - Lepényevő verseny – Bojtár totó
Gulyásbojtárok ötpróbája (karikásütés, nyúldobás, pányvavetés, bálahömbölgetés, pulicsalogatás)
Fürge kismalac- és kecskegidafogó-verseny (ki megfogja, viheti)

Gasztronómiai kínálat
Pásztorétel főző verseny – Kolbászsütés
Helyi mező- és erdőgazdasági termékek vására (szalámi, méz, sajt, lekvár)
Kóstolási lehetőség a móri borvidék boraiból

Kulturális programok
Kézműves kirakodóvásár, bemutatók, kézműves foglalkozások
Néptáncbemutatók, népzenei előadások
Főkolomposok országos találkozója

Egyéb programok
A Vértes Természettudományi kiállítás ingyenes megtekintése a Geszner–házban
Őshonos állatok bemutatója
Este tábortűz és fergeteges Mihály-napi gulyásbál

Egész nap büfével és szürkemarha húsból készült pásztorétel-különlegességekkel várjuk kedves vendégeinket!
A helyszínen lelkes kislegények és kisleányok jelentkezését várjuk, 

akik készek rá, hogy megmérettessék magukat a gulyásbojtárok ötpróbáján!

További információ:
Pro Vértes Nonprofit Zrt.
8083 Csákvár, Kenderesi u. Geszner-ház
Tel./fax: 22/354-420
e-mail: provertes@provertes.hu

Válasz Feldhoffer Andreának és Nagy Józsefnek

Két számmal ezelőtt a Hírmondóban azon élcelődtem, hogy Rácz Imre 
bodméri polgármester korábban azt írta az újságban: „a korábban kitisz-
tított vízelvezető árkok, átereszek probléma nélkül elvezették a nagy meny-
nyiségű csapadékvizet.”
Kedves Felhoffer Andrea és Nagy József! Önök Rácz Imre védelmében a 
múlt lapszámban megjelent válaszcikkükben hetet-havat összehordtak, 
csak éppen cikkem lényeget nem cáfolták: azt, hogy az árkok és átereszek 
– igenis! - nem vezették el probléma nélkül a nagy mennyiségű csapa-
dékvizet, hanem komoly károkat okozva, és egy időre a falubeli közle-
kedést is lehetetlenné téve, elárasztották Bodmér egy részét.  Azt kel-
lett volna cáfolniuk, hogy a polgármester nem mondott igazat.
Úgyhogy azonkívül, hogy írásomat „kínos szellemtelenséggel és vak rossz-
indulattal” vádolták, cikküknek nem sok köze volt az enyémhez. 
Ami a „kínos szellemtelenséget” illeti, ajánlom figyelmükbe a közmon-
dást: de gustibus non est disputandum. Ízlésekről okos ember nem nyit 
vitát, hátha kiderül, hogy az ő fején meg vaj van. (Ha jól tudom, a patak 
elgátlása miatt az önkormányzat jelenleg eljárást folytat Önök ellen.)  
Ami pedig a „rosszindulatot” illeti: Miért legyek jóindulatú egy olyan pol-
gármester iránt, aki önhatalmúlag megkísérli megcsonkítani Bodmér ékes-
ségét, a fűzfasort, miért legyek jóindulatú, mikor a felelősséget a rendőrsé-
gen a képviselő-testületre próbálja hárítani, ugyan miért legyek jóindulatú, 
amikor ahelyett, hogy a rideg valóságot közölné az árvízről, durván mellé-
beszél? 
Üdvözlettel:    Baranyai László, bodméri lakos
(A Csákvári-Bodméri Hírmondó a jövőben nem kíván teret adni a személyes hangvételű 
cikkeknek. Ez a média a közösségek és az önkormányzatok munkáját közvetíti a lakosság felé. 
Természetesen ezentúl is lehet bírálatot közzétenni, finoman, személyeskedés nélkül. 

Szerkesztő bizottság.)

2010. augusztus hónapban egy Alapítvány nagy mennyiségű hasz-
nált, de még használható ruhát, illetve több karton bébiételt ajánlott 
fel Szolgálatunknak. Ahhoz, hogy ezeket el tudjuk juttatni a csák-
vári családokhoz, a szállításról és annak anyagi fedezetéről nekünk 
kellett gondoskodnunk.  
Most álljon itt azon csákvári vállalkozók névsora, akik támogatást 
nyújtottak, és így közösen segíteni tudtunk a nehéz helyzetben élő 
csákvári családoknak. 

Dornyi Tibor Váli János
Herczog Attila Soso -Földszer Kft.
Hartégen Gyula PapírVilág
Ifj. Ódor György Knausz Csaba
Gengeliczki Attila Iszkádi Zsolt

és még néhányan, akik nem szerették volna, hogy név szerint említ-
sük őket.

Mindannyiuk segítségét köszönjük!

Köszönjük továbbá Giesz János Polgármester Úr közreműködését, 
és a Védőnői Szolgálatnak a szétosztásban nyújtott segítséget.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
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APRÓHIRDETÉS
Csákváron teljesen felújított 74 nm-es össz-
komfortos földszinti, erkélyes lakás téglaépület-
ben garázzsal eladó. Csere is érdekel! 
Érdeklődni: 06-20/548-7292

Üzlethelyiség kiadó a Városkút téren (volt virág-
üzlet) Tel.: 06-20/548-0619   Halász Péter

Eladó használt franciaágy, heverők, vasalók, 
kenyérsütő gép, állólámpa, filodendron, futó-
pad, leg trainer.  Érd.: 06-30/554-6687

Diplomás tanítónő alsó tagozatos gyerekek 
korrepetálását, angol nyelvtanítását vállalja. 
Tel.: 06-30/554-6687

Üzlethelyiség kiadó a Városkút téren (volt virág-
üzlet) Tel.: 06-20/548-0619   Halász Péter

ÉPÜLET-
TERVEZÉS!!!

Szigetvári Ferenc
okleveles építészmérnök

1025 Bp., Szalamandra köz 1/A
Telefon: (06-1) 3355-792  
Mobil: (06-20) 9754-423

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeptember havi újság lapzárta:
2010. szeptember 30., csütörtök

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik STIFTINGER JÓZSEFNÉ SZ. VÉGH JOLÁN 
budapesti lakos temetésén részt vettek, sír-
jára virágot helyeztek. Külön elismerés a 
bodméri képviselő-testületnek, hogy helyet 
biztosítottak 50 fő vendéglátására, Kiss 
László úrnak finomságaiért, és a Kissné ve-
zette bodméri segítő asszonyoknak.

Lánya és a gyászoló család

Címünk:  Csákvár, Kertész utca 15.  Honlap:   www.angolrozsa.hu  

Tisztelettel és szeretettel:  Árki Tünde  (06/20) 2299-242 

SZEPTEMBER

FÉRFI- ÉS GYERMEKRUHÁZAT GAZDAG VÁLASZTÉKBAN

Kozmetikust keresek 
a fodrászüzletembe.

Nyitás szept. 27.
(Berényi u. 10.)

Nyitva tartás: 
Hétfő: 8.30 – 11.30,  14 - 18
Kedd: 8.30 – 11.30,  14 - 18
Csüt.: 8.30 – 11.30,  14 - 18
Péntek: 8.30 – 11.30,  14 - 18
Szombat: 8 – 12

bejelentkezéssel!

Szerda szünnap!

TISZTELT PÁLINKAFŐZETŐK!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a jogszabályi változások alapján a pálinkafőzetési díj jelentősen 
csökkent, a 2010-2011-es szezonban mindösszesen 880 Ft/l.(Szeszadó 0 Ft.)
Szemben az otthon elkészíthető párlattal, nálunk a pálinkatörvény előírásának megfelelően szigo-
rúan ellenőrzött pálinka fő.
Továbbra is megbízható minőséggel és hangulatos környezettel várjuk meglévő és leendő ügyfe-
leinket a Csákvári Szeszfőzdében, ahol a hagyományőrző előállítási folyamat végén mindenki a 
saját gyümölcséből készült terméket kapja vissza.

Telefon: 22/354-112

Tel.: 06-20/3l90595

ÉRTESÍTÉS!
A Pro Vértes Közalapítvány, mint a Föld-
tulajdonosi Közösség közös képviselője 
értesíti a földtulajdonosokat, hogy a Kit-
tenberger Kálmán Vadásztársaság által 
használt földterületek után járó 2010. évi 
vadászati jog bérleti díjat szeptember hó-
napban Csákváron a Geszner-házban 
8-16 óráig fizeti.

Csákvár Gánti u. 8.

Megújult őszi árukészlettel 
és kedvezőbb árakkal 

várom továbbra is 
kedves vásárlóimat!

Nyitva tartás: 
K-P: 9-12; 14-17;  Sz: 9-12

Érdeklődni: 
Hermán Lászlóné 
06-20-534-8995

Balogh István kőfaragó mester
 Bodmér

Tel./fax:06-22/582-073
Mobil: 06-20/344-6240

A készlet megtekinthető:
www.sirkobodmer.hu 

SÍRKŐ KIÁRUSÍTÁS
GRÁNIT FEJRÉSZEK 

10% - 30%
GRÁNIT GARNIRÚRÁK 
10% ENGEDMÉNNYEL

1 SZEMÉLYES GARNITÚRA
   GRÁNIT FEJRÉSSZEL 

140.000 Ft-tól
2 SZEMÉLYES GARNITÚRA 

   GRÁNIT FEJRÉSSZEL 
200.000 Ft-tól

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE 
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT 
2010. OKTÓBER 3-RA (VASÁRNAPRA) TŰZTE KI. 

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK: A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 
2010. augusztus 19-ig kapnak értesítést.  A névjegyzék 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig 
tekinthető meg a polgármesteri hivatalban. 
AJÁNLÁS: A választópolgár ajánlási jogával 2010. szeptember 3-ig ajánlószelvényének 
átadásával élhet. 
A SZAVAZÁS: A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. Az a választópolgár, aki 
2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat. 
Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 
2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől. 
Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban a választási irodához lehet fordulni. 
www.valasztas.hu Választási Iroda
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