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Tisztelt Csákváriak!

Szeretném megköszönni 12 éves bi-
zalmukat, amivel felhatalmaztak, 
hogy elláthassam Csákvár nagyköz-
ség polgármesteri tisztét.
Köszönöm valamennyi volt képvi-
selőtársam, intézményvezetők, kül-
ső bizottsági tagok munkáját, gratu-

lálok utódomnak, Katonáné dr. Venguszt Beatrixnak 
és valamennyi megválasztott képviselőnek.
Szívből kívánom, hogy eredményesen dolgozhassa-
nak Csákvár jövőjéért.

Giesz János
leköszönő polgármester

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves 
csákvárit

2010. október 22-én 17.30-kor
a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 

tartandó ünnepségünkre.

1.) Megemlékezés 1956.október 23-áról
Ünnepi beszédet mond: Illés Szabolcs történész

2.) John Istvánné aranydiplomás pedagógus 
köszöntése

3.) Koszorúzás, a megemlékezés virágainak 
elhelyezése a hősi emlékműnél.

Az ünnepség fényét emeli 
az Összhang Kamarakórus, 

valamint a Dallam Alapítvány 
zeneiskolás növendékeinek közreműködése.

Mindenkit szeretettel várunk!

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Szeretettel hívjuk, várjuk Önöket megemlékezé-
sünkre!
Az 1956. októberi forradalom és szabadságharc em-
lékére és tiszteletére kopjafát leplezünk le.
Beszédet mond: egy a magyar nemzet mellett kiálló 
költőnk Döbrentei Kornél!
Jöjjenek a Vaskapu völgybe október 24-én vasárnap 
14 órára.
Ha valaki még nem járt ott, a régi reptér bejáratánál 
kell a dombok felé menni kb. 600 métert. A főútról is 
látható a gémeskút, ott várjuk a megemlékezőket.
Ha útbaigazításra van szükség hívjon a 20-208-9043 
számon!  Tisztelettel:

Ujcz Attila, a Vaskapu Egyesület nevében
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NYÍLT LEVÉL

Csákvár Nagyközség 
Polgármesterének, 

Képviselő-testületének

Tisztelt 
Polgármester Asszony!

Tisztelt Képviselő-testület!

Megválasztásukhoz gratulálunk!
További sikeres együttműködésben bíz-
va a Körjegyzőségben és a kistérségben 
munkájukon legyen az isten áldása. Kér-
jük az Úr Istent, hogy ehhez a szolgálat-
hoz adjon mindnyájunknak kellő böl-
csességet, alázatot, türelmet, erőt és 
egészséget.

Tisztelettel 
Bodmér Község Önkormányzatának 
nevében:
Balogh István polgármester
Balogh Róbert képviselő, 
Bíró Dénesné képviselő
Katona László képviselő, 
Keresztes Krisztián képviselő

2010. október 4-én 19 órától nem hivatalos megbeszélést tartott a megválasztott Polgármester és a 
Képviselő-testület. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a megbeszélésen munkahelyi elfoglaltsága 
miatt nem tudott részt venni Katona László képviselő. Az elhangzottakról telefonon kapott tájékoz-
tatást. A polgármester és a képviselő-testület a Hírmondó hasábjain keresztül mond köszönetet 
minden bodméri választópolgárnak, aki szavazatot adott le. Köszönetet mondunk azoknak, akik 
szavazatukkal minket tiszteltek meg. Köszönetet mondunk a Választási Bizottság tagjainak és min-
denkinek, aki tevékenyen részt vett a zökkenőmentes lebonyolításban.
Köszönetet mondunk a választás utáni gratulációkért, jókívánságokért, a bíztató szavakért. 
Kérjük azokat, akik a választási eredmény kihirdetése után rossz szájízzel távoztak, gondolják át.
A megválasztott képviselők személyében az egész település képviselteti magát. 
Köszönetet mondunk minden induló jelöltnek, akik úgy gondolták, hogy tenni szeretnének a telepü-
lésért, az hogy nem jutottak be, ne kudarc legyen. Gyertek el a testületi ülésekre, mondjatok véle-
ményt, tegyetek javaslatot, vegyetek tevékenyen részt a munkában!
Azon túl, hogy a Hírmondó hasábjain keresztül köszönetet mondtunk, a polgármester és a testület 
egy vacsorára is meghívta a település lakosságát, ahol megbeszéltük közös dolgainkat.
Ennek a finanszírozásához nem kívántunk önkormányzati pénzeszközöket igénybe venni, a polgár-
mester és a képviselők megtették a maguk felajánlását, mindenki a lehetősége szerint.
Megbeszéltük, hogy az alakuló ülés után mik azok a legfontosabb dolgok, amivel kezdjük a mun-
kánkat. Legfontosabb a település működtetésének szinten tartása, javítása.
1./  A temető feljáratához sódert vitetünk az útra, amit a sok csapadék gödrössé tett
2./ Vasvári Pál út és a Csákvári út országúti kihajtójához tükröt szereltetünk
3./ A Magyar Sándor utcai és a Csákvári úti országúti kihajtót megszélesítjük

Bodmér,2010-10-05.

Bodmér KözségÖnkormányzatának nevében
Balogh István polgármester, Balogh Róbert képviselő,

Bíró Dénesné képviselő, Katona László képviselő,
Keresztes Krisztián képviselő

Az október 3-i választáson új képviselő-testületet választott a köz-
ség. Ezúton mondunk köszönetet minden kedves csákvárinak, akik 
megtiszteltek bizalmukkal és szavazatukkal. Köszönet illeti a He-
lyi Választási Bizottság és a szavazatszámláló bizottságok tagjait a 
választás jogszabályoknak megfelelő lebonyolításáért, áldozatos 
munkájukért. 
Megköszönjük minden, a választáson induló polgármester- és kép-
viselő-jelöltnek, hogy a jelöltté válásával jelezte a közéletben való 
részvételi szándékát. Kérjük, hogy azok is vegyenek részt a továb-
biakban a helyi közéletben, akik nem kerültek a képviselő-testület 
tagjai közé.
Fogadóóránkat, illetve elérhetőségeinket teljes körűen az alakuló 
ülést követően, a Hírmondó következő lapszámában tesszük 
közzé.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester elérhetőségei:
Telefon: 582-310;  Mobil: 06-20-291-56-32
E-mail: polgarmester@csakvar.hu

Csákvár, 2010. október 6.

Tisztelettel:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Kedves Polgármester Úr! Kedves Képviselők!

Polgármesterré, illetve képviselővé választásukhoz gratulálunk, a 
munkához erőt, jó egészséget, kitartást és sok sikert kívánunk.
A választás másnapján szívhez szóló levelet kaptunk Önöktől, 
amelyet ezúton szeretnénk megköszönni.
Reméljük, hogy a körjegyzőség mellett egyéb területeken is siker-
rel tudunk együttműködést kialakítani, településeink jövőjének 
felvirágoztatása érdekében.

Csákvár, 2010. október 6.

A további sikeres együttműködésben bízva, tisztelettel és köszö-
nettel:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix, polgármester
Bokodi Szabolcs képviselő,   Csillag Tibor képviselő

Dornyiné Eigner Ágnes képviselő
Jankyné Kővári Csilla képviselő

Mészáros Tamás képviselő,   Dr. Nagy István képviselő
Setét Vilmos képviselő,   Dr. Szeredi Péter képviselő

Minden elképzelésemet felülmúlta az a szavazatszám, amellyel 
október 3-án megtiszteltek: polgármesterjelöltként és képviselője-
löltként is a legtöbb szavazatot adták rám. Bizalmukat szorgalmas 
munkával, Isten segítségével igyekszem meghálálni. 
Ezúton mondok köszönetet az „Összefogás Csákvárért” Civil Tár-
sulás minden tagjának, akik mellettem indulva, csapatunkat erősít-
ve segítséget nyújtottak eredményes választási szereplésünkhöz. 
Az összefogás talaján állva szeretnék az elkövetkező években 
Csákvár polgármestereként tevékenykedni. Kérek minden kedves 
csákvárit, forduljon hozzám bizalommal.
Csákvár, 2010. október 6.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix, polgármester

Polgármesterként hivatalosan politikai pályára léptem, így a Hírmondó-
ban, illetve a Fejér Megyei Hírlap Civil Tudósítói Hálózatában folytatott 
újságírói tevékenységemet sajnos nem folytathatom tovább. 
Várom mindazon kommunikáció szakon tanuló, illetve ezen a szakon 
végzett csákvári fiatalok jelentkezését, akik kedvet éreznek a település 
kommunikációjának (Hírmondó, televíziós műsorok stb.) menedzselé-
séhez.
Jelentkezésüket a polgarmester@csakvar.hu e-mail címre várom. Jelent-
kezni az elérhetőségeket is tartalmazó fényképes bemutatkozó önélet-
rajzzal lehet. (A még tanulmányaikat folytató hallgatók részére gyakor-
noki időt igazolunk.)
Csákvár, 2010. október 6.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix, polgármester
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„Az igaz ember pedig hitből él.”   (Róma be a Lezsák Sándor parlamenti alelnökkel, Október 10-én a Lorántffy Református Óvoda 
1:17) Szászfalvi László államtitkárral folytatott évnyitó istentisztelete volt templomunkban, 

népfőiskolai megbeszélésről. A jelenlévőket kö- mely alkalmon a legkisebbek bizonyságtételei-Október 6-án a 494. számú Kovács László Pál 
szöntötte Törő Gá-bor parlamenti képviselő is. ben gyönyörködhetett lelkünk. cserkészcsapat megkoszorúzta az 48/49-es em-
A médiapo-litika várható lehetőségeiről Tirts lékművet a turul szobornál. A cserkészek ekkor Október 24-én ünnepi istentisztelet keretében Tamás a KDNP szakpolitikusa, az ORTT elnök-emlékeztek az Aradi vértanúk hősiességére s a emlékezünk meg az 1956-os forradalomról, ségi tagja számolt be, és hívta fel a figyelmet az fenti Ige alapján megélt életükre. Azt jelenti ez, amely egyértelműen bizonyítja, hogy „az em-új lehetőségekre. hogy lehet bármilyen igazságtalanság az ember bert el lehet pusztítani, de legyőzni soha”. 

körül, az igazság csak úgy győz, ha áldozatot Szeptember 26-án iskolai hittanosok évnyitó A forradalom erejéből reménységet kívánunk 
hozunk érte. istentisztelete volt, melyen szeretetettel köszön- meríteni az Istentől kapott feladatok elvégzé-

töttük Lönhardt Vilmosné igazgatóasszonyt, sére.Szeptember 25-én délután a csákvári református 
továbbá Giesz János polgármester urat, akit a gyülekezet megemlékezett arról az egyedülálló Október 31-én este 6 órakor templomunkban a csákvári református hittanosok egy emlékkan-tényről, hogy immáron hét testvérgyülekezete reformációra emlékezünk, mely egyben ké-csóval ajándékoztak meg. van a Kárpát-medencében. Ezeknek képviselői szülődés is a reformáció 500 éves jubileumának 

részt vettek a bogrács-party-n, majd a népfőis- Október 3-án újbori úrvacsoraosztás volt, amikor megünneplésére. Ezen túl minden évben ráirá-
kolai konferencián. hálát adtunk Isten megtartó kegyelméért, hiszen nyítjuk a figyelmet erre a jubileumi kerek szám-

országunknak végre lehetősége van a keresztyén Igen jól sikerült a vértesi vadászházban megren- ra. Ezen a napon délelőtt 10 órai kezdettel úrva-
értékek megőrzésére, mert ez tartotta meg mind-dezett bogrács-party szeptember 25-én, ahol a csorai istentiszteletet tartunk. 
eddig nemzetünket, és Ő tartja meg ezután is.gyülekezet tagjain kívül neves és ismert művé-

Várjuk a cserkészettel ismerkedni akaró fiatalo-szek is szórakoztatták az egybegyűlteket, dél- Október 5-én este 6 órakor a hittanosok számára kat a Kálvin Otthonba, minden kedden, délután ben pedig megízlelték Kiss László igen finom szülői értekezletet tartottunk, amikor a hitokta- 2 órára. szarvas pörköltjét. tók hangsúlyozták a megjelent szülők előtt an-
Péntekenként este 17.15 órakor áhítatot tartunk nak fontosságát, hogy a jelen helyzetben milyen Szeptember 25-én délután a már említett Va-
a Kálvin Otthonba, mely alkalomra mindenkit fontos a gyermekek nevelésével való intenzív dászházban a kárpát-medencei népfőiskolások 
szeretettel várunk!foglalkozás.tartottak konferenciát, ahol dr. Kis Boáz számolt 

Események egyházközségünk életében: XIII. Leó pápa 1896-ban, a magyar millennium alkalmával az 
Szeptember 19-én, vasárnap volt a hittanosok tanévnyitója. A Szent- akkori esztergomi prímásérsek, Vaszary Kolos bíboros kérésére 
mise énekeit a fiatalok gitárral kisérték. mint külön ünnepet engedélyezte Magyarország részére Nagyasz-
Szeptember 25-én a Szentmisén és azt követően a székesfehérvári szonyunk ünnepét. Eleinte október 2. vasárnapján ünnepelték. 
Hermann László vonószenekar játszott templomunkban. X. Szent Pius pápa tette át október 8-ra. A II. Vatikáni zsinat után 

áthelyezte a Magyar Püspöki Kar szeptember 12-re, de 1984-től 
ismét október 8-án üljük. Magyarok Nagyasszonya
Mi magyarok elsőként, de nem egyedül tiszteljük Nagyasszo-
nyunknak, azaz nemzeti Patrónánknak a Boldogságos Szűz Máriát. Mennyei fejedelemnőnek tisztelték Máriát az első Krisztus hitére 
Hogy csak néhány más országot említsünk: Bajorországban 1620-tért magyarok, és megerősítette őket e hívő tiszteletükben Szent 
ban, a fehérhegyi csata után kezdték nemzeti Patrónaként tisztelni István király, amikor elmerülve a gondban, hogy kire maradjon 
Máriát, s 1916-tól ünneplik. Franciaországot XIII. Lajos király halála után az ország, a nép s az egyház vezetése, istápolása, Szűz 
ajánlotta Máriának 1638-ban, és Nagyboldogasszony napján emlé-Mária oltalmába ajánlotta önmagát és királyságát. E természet-
keznek rá. Ausztriát III. Ferdinánd ajánlotta föl Máriának, 1647-ben; feletti kapcsolatot Mária és hazánk népe között a Szent István 
ők december 8-án ünneplik. Lengyelország Királynőjévé János Káz-halálát követő belvillongások sem tudták elhomályosítani, és Szent 
mér király nyilvánította a Szűzanyát 1656-ban. 1754-ben a Mexikói László, a lovagkirály uralkodása idején új virágzásba borult. Tatár-
Alkirályságot, 1821-ben Mexikót, 1910-ben egész Latin-Amerikát a ral, törökkel szemben egyaránt Jézus és Mária nevét kiáltva védte 
Szűzanya oltalma alá helyezték. XIII. Leó adta jóváhagyását ahhoz, életét, hitét és övéit a középkor magyarja. 
hogy a Szűzanyát Katalónia és Dél-Ázsia Patrónájaként tiszteljék, 1693-ban I. Lipót király a török alóli fölszabadulás emlékére, hálá-
valamint, hogy az angol püspökök 1893-ban fölajánlják Angliát, ja jeléül megismételte az ország Szent István-i fölajánlását a Nagy-
melyet attól fogva Mária hozományának tartanak. asszonynak. Az egyházi élet újjászervezésében ismét nagy szere-

http://www.katolikus.hu/szentek/08.htmlpet játszott a ,,mindörökké áldott Nagyasszonyunk''. 

Október 10-én vasárnap 16 órai kezdettel gyülekezetünk ad otthont Október 27-én szerdán 18.30 órakor folytatjuk a férfikör alkal-
az idei Fejér-komáromi Evangélikus Egyházmegyei kórustalálko- munkat, amelyre gyülekezetünk férfitagjait várjuk szeretettel.
zónak. Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt erre 
az alkalomra, ahol az egyházmegye gyülekezeteinek kórusai Október 31-én vasárnap adunk hálát Istennek a reformációért. 
mutatkoznak be a muzsika hangjain. Igét hirdet Szebik Károly. Délelőtt 11 órakor istentiszteletet tartunk, és este 18 órai kezdettel 

református testvéreinkkel közösen tartunk reformációi ünnepi is-
Október 17-én vasárnap 11 órai kezdettel családi istentiszteletet tentiszteletet az evangélikus templomban. Igét hirdet Dr. Kis Boáz 
tarunk. református lelkipásztor. Mindenkit sok szeretettel várunk!

OKTÓBER HÓNAP IGÉJE: 
Jézus Krisztus Urunk mondja: ,,Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be."  (Jel. 3,8b)
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Kedves Csákváriak!

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik polgármesterjelöltként rám szavaztak az elmúlt önkormányzati 
választáson. Köszönöm azok bizalmát, akiknek szavazataival képviselői mandátumot nyertem. 
A megválasztott polgármesternek, Katonáné dr. Venguszt Beának sok sikert kívánok megbízatásához. A felálló új testület 
tagjaként biztosíthatom, hogy minden olyan ügynek a támogatója leszek, mely településünk javát, és az itt lakók életmi-
nőségének javítását szolgálják. 
Tisztelettel és köszönettel:        Mészáros Tamás

Nyitva tartás: 
Hétfő - kedd - csütörtök - péntek: 

8.30-11.30,  14.00-18.00            

Szombat: 8.00-12.00 bejelentkezéssel!
Szerda szünnap!

Keresek 8 komolyan fogyni vágyót, túlsúlykezelés, 
hívjon most! 06-20/319-0595

FIGYELEM! FIGYELEM!

Tel.: 06-22/254-069 (Munkaidőben), 06-20/319-0595

Megnyitottam fodrászüzletemet a Berényi u. 10 alatt.

Vágott és cserepes virágok
csokrok, koszorúk, 

adventi díszek,
illatszer és ajándéktárgyak

MEGNYÍLT A VIRÁG-SAROK

Orlovitsné Vali   Tel.: 06-20/5708019

Csákvár, Rákóczi u. 1 sz. alatt
(Kossuth u. - Rákóczi u.  kereszteződésnél)

A Pro Vértes Nonprofit Zrt. és a Csákvári Lovasok Baráti Köre ezúton szeretne köszönetet mondani, mindazoknak, akik segítettek a XI. 
Mihály-napi Lovas- és Pásztortalálkozó előkészületeiben, szervezésében és lebonyolításában, továbbá a kulturális színpad fellépőinek 
a színvonalas műsorokért, mellyel mindannyian hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Pro Vértes Nonprofit Zrt.,  8083 Csákvár, Kenderesi u.
Tel.: 22/354-420; e-mail: provertes@provertes.hu

Szeretettel hívok minden tornázni 
vágyót, aki a 25 év alatt tornázott ve-
lünk, vagy szeretne bekapcsolódni; 
okt. 26-án, kedden este 7 órára a 
sporiba, 25 ÉVES ÜNNEPI KONDI-
TORNÁ-ra és azt követő beszélge-
tésre.
Belépés díjtalan! 

Galambos Gyöngyi, 
gyógytornász

Novemberre szervezek víz alatti tor-
nát, a jelentkezéseteket várom a 
30/494-8049 telefonszámon.
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Továbbra is várjuk régi és új vásárlóinkat, 
kivitelezőinket.

CSÁKVÁR KOSSUTH U. 58. 

(Fő út Bicske felőli vége) kereskedésünkbe

- Téglák, tetőcserepek (TONDACH, BRAMAC, 
CREATON) zsalukövek, csemperagasztók, gerendák, 
áthidalók, és minden, ami egy építkezéshez szükséges.

- Fenyő fűrészáru, tetőléc, gyalult deszkák, 19 mm-es 
2LAMBÉRIA MOST AKCIÓS ÁRON 2100 Ft / m , 

amíg a készlet tart.

- Tűzifa és szénrendelés

- Samott tégla több méretben

- Kötőelemek, szegek, oszloptartók már 1000 Ft-tól, 
saválló kéményajtó, szerszámok stb.

- Olcsó ajándéktárgyak, konyhafelszerelés, háztartási 
műanyagáruk

PORSZÍVÓZSÁK, SZŐNYEGEK

Csákvár Gánti u. 8.

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

Érdeklődni: Hermán Lászlóné 

06-20-534-8995

Őszi ruha vásár:
  Női- férfi vegyes ruha: 

600 Ft/kg
 Gyermek vegyes ruha: 

1200 Ft/kg

APRÓHIRDETÉS
Fűkaszálást, tűzifa-kuglizást vállalok. Szabó: 
06-70/548-1602

Disznóvágásnál ha értő női segítség kell 
hívjon. Tel.: 06-20/572-2291

Újszerű, hibátlan állapotban lévő szekrény-
sor, bőr ülőgarnitúra, tartozékokkal eladó. 
Érd.: 06-30-427-3039

Csákváron a Kisdobos u. 8 sz. alatti családi 
ház eladó. Irányár: 8 millió Ft.  Érd.: 06-
20/241-6510

Eladó Simson Schwalbe S51 új gumikkal, jó 
állapotban. Ugyanitt eladó Casio CTK 481-es 
szintetizátor állvánnyal, adapterrel. Tel. 
22/255-175; 06-20/439-3697

Gyermek és idős felügyeletet vállalok. Tel: 
06-30/368-2614

Eladó! Öntvénykályha samottbéléssel, szi-
lárd tüzelőanyaghoz, vízmelegítő, elektro-
mos, átfolyós, MSI Router.  Érd.: 06-20/207-
2069

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik FEHÉR ISTVÁN temetésén részt vet-
tek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. 
Külön köszönetet mondunk Dr. Herczeg 
Évának és a csákvári kórház belgyógyá-
szati osztály dolgozóinak.  

Gyászoló család

ÉPÜLET-
TERVEZÉS!!!

Szigetvári Ferenc
okleveles építészmérnök

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

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

BALOGH ISTVÁN KŐFARAGÓ MESTER

Bodmér
Tel./fax:06-22/582-073

A készlet megtekinthető: www.sirkobodmer.hu

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

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

OKTÓBER

NŐI- ÉS GYERMEKRUHÁZAT GAZDAG VÁLASZTÉKBAN

Férfiaknak: Vaxos-, vízálló kabátok, 
pólók, ingek, pulóverek, alkalmi nad-
rágok, farmerek, kabátok, dzsekik, 
overálok, szabadidő ruhák,

CIPŐK, CSIZMÁK 
JAVÍTÁSA 

(SARKALÁS, TALPALÁS)

TÁSKAJAVÍTÁS, 
ZIPPZÁRCSERE, 

BŐRÁRÚJAVÍTÁS, 
KÉSÉLEZÉS

ORTOPÉDCIPŐ JAVÍTÁS

ÉVA  RUHA-CIPŐÜZLET
CSÁKVÁR,  KOSSUTH U. 24.

NYITVA:
H – P: 8 – 12, 14 – 17

SZ: 8 – 12

2010. október 21-én 18.30 órai kezdettel 

gépjárművezetői tanfolyam indul a könyvtárban.

Információra ajánljuk a www.stift90.hu honlapot.

Jelentkezni és érdeklődni az 582-016 telefonszá-

mon, vagy személyesen a könyvtárban  lehet.
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 

ezennel kiírja 2011. évre 
a  BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára 

a 2010/2011 tanév második, és a 2011/2012. tanév 
első félévére vonatkozóan

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó 
keretidőn belül, államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapkép-
zésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2011. március 
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még fel-
vételt nem nyert érettségizettek; és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felső-
oktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagoza-
tos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szak-
képzésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2011/2012 tanév első féléve, keresztféléves képzés 
esetén a 2011/2012 tanév második féléve. 

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás teljes anyaga, valamint a pályázati űrlapok a 
csakvar.hu honlapról letölthetőek, valamint a Polgármesteri Hivatal titkárságán 
kérhetők! 

Polgármesteri Hivatal Titkárság
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8083 Csákvár, Szabadság tér 8.   
www.esterhazyiskola.fw.hu

KÖSZÖNET
Ezúton köszönjük Herczog Attilának, hogy szülői felajánlásával 
gyarapította az iskola matematika-fizika szertárának szemléltető 
készletét.
Iskolánk a tavalyi év során pályázati pénzből több segédanyagot 
meg tudott vásárolni. Vannak azonban olyan eszközök, amelyeket 
ha tanszerként vásárolunk meg, nagyon drágák, ugyanakkor sok 
háztartásban fellelhetőek. Ezúton szeretnénk kérni Önöket, ha ott-
hon már nem használt kétkaros mérleg, súlysorozat, fa- vagy mű-
anyag építőkocka készlet található, legyenek szívesek felajánlani 
azt az iskola javára. Segítségüket előre is köszönjük.

Matematika-munkaközösség
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November havi újság lapzárta:
2010. október 29., péntek

Az 1965-ben végzett VIII/A osztályosok az idén augusztus 28-án 
tartották 45 éves osztálytalálkozójukat Csákváron. 38 fő volt az 
osztálylétszám, melyből szép számmal jelentek meg, de aki nem 
tudott eljönni, az is tudatta, hogy miért nem tud részt venni. 
Rendhagyó osztályfőnöki órával kezdődött a találkozó, melyet 
Minárik Ferenc, szeretett osztályfőnökünk tartott. A felolvasott 
névsor alkalmával a jelenlévők boldogan mondták, hogy "jelen". 
Bizony, néhány osztálytársunk már eltávozott közülünk, akik tisz-
teletére egy perces néma felállással és gyertyagyújtással emlékez-
tünk. Mindnyájunk örömére szolgált ez a találkozó, hisz sokan 
messziről jöttek el, hogy néhány órára elmerülhessünk a régmúlt 
idők, diákcsínyek felidézésében.

Eszünkbe jutott egy kis versike, melynek csak most 60 évesen 
érezzük az ízét és jelentését:

"Régi harcok, régi kopott könyvek,
Derű, mosoly, néha folyó könnyek
Múlik minden, rohannak az évek
Búcsút intünk múló diák évek."

Öt év múlva tervezzük a jubileumi 50 éves találkozót, melyre 
reméljük ugyanilyen sokan el tudnak majd jönni. Köszönjük Fehér 
Imre osztálytársunknak, hogy megszervezte részünkre ezt a talál-
kozót, és megajándékozhattuk egymást ezzel a gyönyörű estével.

 Solymosi Béláné

A HIRDETÉSEK EBBEN A LAPSZÁMBAN A 4-5. OLDALON TALÁLHATÓAK.

A  névsor:
Ülő sor: Minárik Ferencné, Minárik Ferenc, Fehér Michaella, Janky János, 
Pál József, Szabó Klára
Álló sor: Palanik Margit, Pörneczi Sarolta, Setét Ilona, Szoboszlai Mária, 
Rosta Márta, Fehér Márta, Hrna József, Juhász Irén, Tóth Anna, Halász 
János, Szalma Ágnes, Szekeres László, Fehér Imre, Puszta János

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

Könyújdonságainkból:

Kászon testvértelepülés helytörténetéről szóló adománykönyvek:
András Ignác: A kőkerten túl: Kászonimpér

A templom közelében, még a sírban is: Kászonjakabfalva
Temetőjük a nagyvilág: Kászonfeltíz;   A halálkapu mögött: Kászonaltíz
Kápolna a falu felett: Kászonújfalu

Irwin Shaw: Egy amerikai Rómában Hogyan legyünk hercegnők?
Monika Fagerholm: Az amerikai lány Ép testben ép lélek (bioenergetikai gyakorlatok)
Hogyan ne legyünk tökéletes anyák? Erőközpontok és régiók a 21. sz. világgazdaságában
Tévé előtt – védtelenül? Tanulmányok Matthews: Harcosok és fegyverek
Kígyók A dohányzás egészségpszichológiája
Hannah Montana 13.

Herczog Edit szocialista EP-képviselő nyerte a legjobb kép-
viselőnek járó díjat az Európai Parlament magazinja által 
évről-évre megrendezett gálán szerda este. A képviselőt a ha-
misítás és csalás elleni küzdelemben elért eredményeiért 
díjazták. 

Herczog Edit a csalás és hamisítás elleni fórum létrehozá-
sáért és a témában kifejtett tevékenységéért kapta "MEP 
Awards 2010" díjat szerdán Brüsszelben. Az Igazságosság és 
szabadságjogok kategóriában odaítélt rangos kitüntetést a 
736 EP képviselő szavazatai alapján kapta a szocialista 
politikus. A The Parliament által hatodik éve odaítélt díjra 
ugyanis az európai szakmai és érdekképviseleti szervezetek 
jelölhetik a képviselőket, majd a szerkesztőség által össze-
állított shortlistre az EP tagjai adhatják le voksukat. A 13 ka-
tegóriában odaítélt díj a képviselők éves munkáját díjazza, 
így ez az első mustra, amely az új összetételű EP első teljes 
évét vette górcső alá.

Herczog Edit, a Hamisítás, csalás és szervezett bűnözés elle-
ni parlamenti fórum társelnöke a díjátadást követően el-
mondta: lényeges, hogy a hamisítás elleni küzdelem figyel-
met kaphat egy ilyen esemény kapcsán, hiszen a válság hatá-
sára jelentősen megnövekedett az igény az olcsóbb, ám silá-
nyabb, akár egészségre ártalmas termékek iránt. Ugyanígy, 
az ország megítélése szempontjából is fontos, hogy éppen 
egy magyar EP-képviselőt díjaztak a területen végzett mun-
kájáért.
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