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utca 1/2 szám alatti önkormányzati lakás új bejárati ajtajának 
elkészítésére. 
Határozatot hozott a Vértesi Erdõ Zrt. Csákvári Erdészete területeinek 
védetté nyilvánítására irányuló kérelmérõl. A képviselõ-testület 
megállapította, hogy a védelem alá helyezendõ helyrajzi számú ingatlanok 
a földhivatali nyilvántartásban már védett területként vannak 
nyilvántartásban. 
Elfogadta a képviselõ-testület a Gondozási Központ és Idõsek Otthona  
Házi segítségnyújtás Szakmai Programjának módosítását. 
A további napirendek keretében a képviselõ-testület elfogadta a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, valamint 
megválasztotta a Csákvár Jövõjéért Közalapítvány Kuratóriuma 
elnökének Giesz János Csákvár, Kossuth u. 14. szám alatti lakost.
A képviselõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõkönyvek a 
„FLORIANA” Könyvtárban nyitvatartási idõben megtekinthetõk.  A 
nyilvános ülésen minden érdeklõdõ állampolgár részt vehet. A testület 
soron következõ rendes nyilvános ülését 2011. május 26-án  15.00 órai 
kezdettel tartja.

     Nagyné John Ágnes
önkormányzati irodavezetõ

A képviselõ-testület  április 28-án  nyilvános ülése kezdetén 
megválasztotta a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjának Magyarics Gábor  
Csákvár, Szabadság tér 7. szám alatti lakost, aki  a Polgármester Asszony 
elõmondásával letette az esküt. 
Elsõ napirendi pont:a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt 
határidejû határozatok végrehajtásáról  tájékoztatta a Polgármester 
Asszony a jelenlévõket. A bizottságok elnökei is beszámoltak az átruházott 
hatáskörben hozott döntéseikrõl. 
A képviselõ-testület a következõkben megalkotta az önkormányzat és 
intézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét. 
A SOSO FÖLDSZER KFT-vel megállapodást kötött, mely a Széchenyi 
utcai „tömbbelsõ” szabályozási rendeletének módosításához kapcsolódik, 
ezt követõen módosította a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletét.
Képviselõi indítványra  a gazdasági épületek kihasználása, adóbevételek 
növelése, illetve a településkép javítása érdekében meghozandó döntése 
elõkészítéseként  felmérést kér a hivataltól a településen  található egyéb  
nem lakás céljára szolgáló építmények, üzlethelyiségek, irodák, mûhelyek, 
raktárak, szállodák mûködésérõl, a mûködés hiánya miatt tervezett 
adómérték szerint várható többletbevételrõl.  
Beszerzési és elszámolási szabályzat tervezetét tárgyalta a testület, melyet 
a júniusi ülésen a Pénzügyi és Jogi Bizottság által készítendõ átdolgozást 
követõen ismét napirendre tûz.
Új rendeletet alkotott az egyes anyakönyvi események engedélyezésének 
szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás 
ellentételezéseként fizetendõ díjak mértékérõl. Hivatali idõn kívül történõ 
házasságkötés esetén,  bruttó 15.000.- Ft díjat kell fizetni az önkormányzat 
részére. 
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának díja 
bruttó 30.000.-Ft  függetlenül attól, hogy arra hivatali munkaidõben, vagy 
azon kívül kerül sor. 
A 2011-2012 nevelési évtõl kezdõdõen a „Mese-Vár” Óvoda épületében 
bölcsõde létrehozását határozta el a képviselõ-testület. 
Elfogadta a 2010. évi belsõ ellenõrzésrõl szóló beszámolót.  Az Országos 
Mentõszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentõszervezete 
tájékoztatóját elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert, hogy  tárgyaljon 
az önkormányzat és  az Országos Mentõszolgálat között létrejött 
szerzõdésben foglaltak teljes körû teljesítésérõl.
A képviselõ-testület a következõkben a Ternatour Természetvédelmi és 
Turisztikai Bt. üzemeltetésében lévõ Fazekas Emlékház 2010. évi szakmai 
és pénzügyi beszámolóját fogadta el.
A továbbiakban a beérkezett árajánlatok alapján hozott döntést magyar, 
Európai Uniós, és Csákvár községzászló beszerzésérõl.
Módosította a Kábelsat-2000 Kft-vel 2008. augusztus 15-én létrejött 
megállapodást.
Elnapolta  energetikai audit hiányában a Mese Vár Óvoda és az Esterházy 
Iskola energetikai pályázatának benyújtását. 
Döntött a képviselõ-testület arról, hogy a Közép-dunántúli  Operatív 
Program keretében települési vízrendezés infrastrukturális fejlesztésére a 
pályázati kiírás megjelentését követõen pályázatot kíván benyújtani. A 
pályázati dokumentáció összeállításával az OTP Hungaro-Projekt Kft-t 
bízza meg. 
A Kreatív Mûhely szakköri foglalkozásainak megtartásához helyiség 
biztosításáról döntött. 
A rendezvényszervezõ kérésére  döntést hozott a  hirdetõtáblák 
rendeltetésszerû használata érdekében.
A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással  
elõszerzõdést kötött földhasználati jog alapítására, mely az önkormányzat 
tulajdonában lévõ Széchenyi u. 8 szám alatt megvalósuló hulladéklerakó 
udvaron létesülõ felépítmény alatti földterületre vonatkozik.
Az iskolai és óvodai Szülõi munkaközösség kérésére 250.000.- Ft összegû 
támogatást nyújtott a Csákvári gyermeknap költségeihez.
Nyilatkozatokat fogadott el a Duna Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Program címû pályázathoz.
A képviselõ-testület a beérkezett árajánlatok közül Fehér Imre Csákvár, 
Rákóczi u. 62. szám alatti vállalkozó ajánlatát fogadta el a Szent István 

Csákvár Önkormányzat beszámolója

Bodmér Önkormányzat beszámolója

Tájékoztató Bodmér község Önkormányzata 2011. április 27.-
én megtartott soron következõ ülésérõl.
Napirendek:
1, Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között végzett munkáról.
2, Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló zárszámadási 
rendelet elfogadása.  Az Önkormányzat anyagi helyzete stabil. A kötelezõ 
feladatellátásokra rendelkezésre álltak az anyagi eszközök, 
hitelállományunk nincs. Tartalékainkat a felszíni vízelvezetési pályázat 
benyújtásához szükséges önrész fedezetéhez biztosítjuk, amit a 
képviselõtestület az elkövetkezõ idõszak legfontosabb feladatának tekint. 
3, A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló rendelet 
megalkotása.
A rendelet egyik fontos kitétele, hogy a bérpótló juttatásra való jogosultság 
feltétele az, hogy a kérelmezõ lakókörnyezetét tartsa rendben a rendeletben 
meghatározott módon. 
4, A polgármesteri hivatal közzétételi szabályzatának elfogadása. 
A szabályzat célja, hogy meghatározza az üvegzseb törvényben foglaltak 
betartásához, illetve végrehajtásához szükséges helyi szabályokat és ennek 
keretében rendelkezzen. Hatálya kiterjed az Önkormányzat, illetve annak 
hivatala által kezelt közpénzekre, a kezelés módjára és nyilvánosságra 
hozandó adatokra.
5, Aktuális
Az Önkormányzat tulajdonában lévõ föld használatával kapcsolatos 
szerzõdést módosított a képviselõ testület.
A képviselõ testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek megtekinthetõek a 
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben. A képviselõ testület 
soron következõ ülését 2011. június 29.-én 15.30-kor tartja a faluházban, az 
ülés nyilvános melyre minden érdeklõdõ állampolgárt tisztelettel hívunk és 
várunk.                                                  Tisztelettel:  Balogh István László

polgármester

VASGYÛJTÉSBÕL JÁTSZÓTÉR

Szabó László csákvári vállalkozó ismét ingyenesen rendelkezésre 
bocsátja tehergépjármûveit, mellyel a lomtalanítás elõtt összegyûjti és 
Mohára szállítja a fémhulladékot.  A képviselõ testület döntése és Nagy 
Sándor felajánlása nyomán a régi vasbolt helyén új játszóteret 
alakítunk ki a befolyt összegbõl.
Kérjük a lakosságot, hogy  június 11-én 8.00-tól az összegyûjtött 
vashulladékot csak a “csákvári vasgyûjtés játszótérért” felirattal cirkáló 
teherautóknak adják oda, és tisztelettel kérjük, hogy a kitett 
vashulladékra feltétlenül írják rá (pl. cetlire):  csákvári vasgyûjtésre. 
Köszönjük együttmûködésüket és segítségüket szép, új játszóterünk 
megvalósításához. 



Uniós támogatásból történik a komposztálás 
gyakorlatának megismertetése Csákvár lakosságával

Csákvár Nagyközség Önkormányzata közel 10 millió Ft uniós támogatást 
nyert a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetõségeket népszerûsítõ, 
terjedésüket elõsegítõ mintaprojektek” címû pályázati kiíráson az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program 
keretében.  A 10.247.000 Ft összköltségvetésû projekt keretében összesen 350 
db komposztáló edény került beszerzésre.
A projekt célja a házi és a közösségi komposztálás megismertetése, 
bevezetése és hosszú távon való fenntartása nagyközségünkben. A 
lakosság és a közintézmények körében a bekapcsolódási lehetõségre 
vonatkozóan felhívás közzétételére került sor. A nyertes pályázat 
keretében szakemberek képzéseket tartanak a szakszerû komposztálás 
elsajátítása érdekében, annak bevezetési lehetõségérõl és a hosszú távú 
fenntarthatóságáról. A projekt keretein belül 336 család jutott 600 literes 
mûanyag komposztládához, a közösségi komposztálás az önkormányzat 5 
intézményben elhelyezett összesen 14 db edénnyel valósul meg.
A fenntarthatóság érdekében a projekt befejezését követõ 5 évben az 
indikátorokhoz kapcsolódó eredményeket fenntartjuk, melyre biztosíték a 
megkötött használati megállapodások, a kommunikációs csatornák 
sokszínûsége, tartalma, valamint új tagok beléptetése lemorzsolódás 
esetén.
A komposztálás folyamatáról bõvebb információt a www.csakvarert.hu 
oldalon olvashatnak.

Kapcsolat:     Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala, 8083 Csákvár, 
Szabadság tér 9.
Név:              Nagyné John Ágnes
Telefon/fax:  22/582-310/22/354-135
Email:           titkarsag@csakvar.hu

Összefogás az Államadósság Ellen Alap

Polgármester asszony meghívására községünkben tartott elõadást Dr. 
Rédly Elemér kanonok úr, aki a Hit Pajzsa kitüntetés átvételét követõen 
saját jövedelmébõl 1 millió Ft-ot ajánlott fel az államadósság 
csökkentésére. Elõadását azzal zárta, hogy a Kormány az ötletét felkarolva 
külön pénzügyi alapot létesít azok számára, akik az õ példáját követni 
szeretnék. A Magyar Közlöny 45.számában megjelent a 69/2011. (IV.28.) 
Korm.rendelet az Összefogás az Államadósság Ellen Alapról. Az Alap 
számlaszáma belföldrõl indított utalás esetén. 11707000-22222222. Az 
Alap bevételei kizárólag az államadósság csökkentésére használhatók fel, 
más célra el nem vonhatók.

Képzési tájékoztató mikro – és kisvállalkozások 
számára

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - uniós társfinanszírozással 
kialakított program keretében - a Közép-Dunántúli Régióban mûködõ 
mikro- és kisvállalkozások munkavállalói számára ingyenes munkahelyi 
képzések lebonyolítását végzi akkreditált képzõ intézmények által. 
A következõ támogatott képzések indítására kerül sor:
· Sales (értékesítési ismeretek)
· Gyakorlati EU ismeretek
· Cégvezetés, projektmenedzsment
· Gazdasági és vállalkozási ismeretek
· Angol - kereskedelmi nyelvi képzés
Az érdeklõdõk a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány honlapján 
http://www.mva.hu, valamint az alapítvány munkatársaitól tájékoztatást 
kaphatnak az kepzes@mva.hu e-mail címen, illetve a +36 (70) 6036103 és 
a +36 (70) 6036104-es  telefonszámokon, munkanapokon 9:00-12:00 
óráig. 
Az önkormányzat honlapjáról letölthetõ – a „Hírek” között található - 
szándéknyilatkozat visszaküldésével a 1277 Budapest 23 Pf. 4. címre 
vagy a 1/883-0841 faxszámra tudja az adott vállalkozás vezetõje a 
jelentkezési szándékot jelezni, melynek beérkezését követõen az 
alapítvány munkatársai megkeresik.

Polgármesteri Hivatal tájékoztatói
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Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból 
mikro-vállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó 

támogatási lehetõségrõl

Támogatás célja:
A vidéki térségekben alapított új, illetve mûködõ mikro-vállalkozások 
beruházásainak és mûszaki-technológiai fejlesztéseinek támogatása, 
annak érdekében, hogy a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az 
innovációs képesség fejlõdjön. A program fontos eleme a régi 
munkahelyek megtartása, újak létrehozása és a gazdasági szerkezet 
átalakításának elõsegítése. 

Támogatható tevékenységek:
Gép és technológia beszerzése
Építés, épületgépészet-kialakítás,- felújítás és korszerûsítés, és 

ingatlanhoz kapcsolódó           infrastrukturális fejlesztés 
Projektek elõkészítését segítõ tanácsadói szolgáltatások 

igénybevétele
Minõség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok 

bevezetése

A támogatás nyújtására fordítható 2011. évi keretösszeg: 7 milliárd Ft.
Megnyitás dátuma: 2011.06.15.                  Zárás dátuma: 2011.07.15.

A pályázati lehetõségrõl részletes tájékoztatás kérhetõ:
Horváth László,  kistérségi területfejlesztési munkatárs
mobiltel.: 20-4808-311,  e-mail: hola006@gmail.com

LOMTALANÍTÁS

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy az AVE Tatabánya 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. lomtalanítást végez:
2011. június 16-án CSÁKVÁR településen
2011. június 17-én BODMÉRON.

Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkezõ hulladék, 
lom (nagyobb berendezési tárgy)

Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési 
törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya, valamint az olyan 
méretû és súlyú tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges 
(pl. gépkocsi karosszéria, kazán stb.) a gumiabroncs.
A lomtalanítás anyagai közé nem tartozókat külön megrendelés alapján 
térítés ellenében szállítjuk el.

Érdeklõdni:  a 34/513-947 vagy
                      a 34/513-955 telefonszámokon lehet.

LOMTALANÍTÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE TÉRÍTÉSMENTES.
A lom kihelyezhetõ: 2011. június 16-án reggel 6 óráig.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot csak a 
meghirdetett idõpontban helyezzék el ingatlanaik elé oly módon, hogy az 
tehergépjármûvel megközelíthetõ legyen.

Veszélyes hulladékok elhelyezése Csákváron június 
14-20 között

A veszélyes hulladékot /festékes dobozok, megmaradt vegyszerek, fel 
nem használt permetszerek, akkumulátorok, stb./, elektronikai 
hulladékot .
/elektromos háztartási gépek, hûtõszekrény, mosógép, Tv, számítógép 
és alkatrészeik, irodai hulladékok/ külön konténerben lehet elhelyezni 
a Floriana Könyvtár (régi polgármesteri hivatal) udvarában 
(Széchenyi u. 8.). 

Kérjük a lakosságot, hogy a felsorolt veszélyes anyagokat csak a 
meghatározott idõtartam alatt szíveskedjenek oda szállítani, megjelölve 
milyen anyagot tartalmaz a zacskó, zsák. A konténer mellett felügyelet lesz 
½ 8-16 óráig.
Építési törmeléket, bontott tetõpalát, hullámpalát nem tudunk átvenni, 
annak elszállításáról mindenkinek magának kell gondoskodnia.

A konténerbe kizárólag csak a veszélyes anyagokat lehet betenni ! !

Közérdekû felhívások, tájékoztatók
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Könyvújdonságainkból

Marton Kati. Halál Jeruzsálemben
A lovagvár (Mit, miért, hogyan sorozat)
Családi boldogság, családi pokol
A halál ezer arca klasszikus bûnügyi novellák
Fánk történetek Dalok, versek CD melléklettel

Shawcross: Erzsébet az anyakirálynõ:Botrányok szemtanúja a Windsor –házban
Gazdag László: a menedzsment alapjai

Intézményi hírek – Esterházy Iskola

Intézményi hírek - Mese-Vár Óvoda

Kedves Szülõk!

A várhatóan szeptemberben induló bölcsõdei csoportunkba jelentkezése-
ket felveszünk.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet: Faddi Péterné óvodavezetõnél.
 Mese – Vár Óvoda 8083 Csákvár, Ady E. u. 2. Telefon: 22/354 – 364

Intézményi hírek – Floriana Könyvtár

VERSENYEINK
MADARAK ÉS FÁK NAPI VERSENY országos döntõjében

1. helyezett lett iskolánk csapata: Czompó Norbert 8.b – 
Némedi Rita 7.b – Tamás Anna 6.a
TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDTAN- ÉS FÖLDRAJZVERSENY 
országos döntõjében

8. évfolyamosok között 13. lett Czompó Norbert 8.b
NYELVÉSZ VERSENY országos döntõjében

7. évfolyamosok között 22. lett Némedi Rita 7.b
FEHÉR GALAMB NÉPZENEI VERSENY Országos döntõjében

szólóének és mesemondás kategóriában bronz minõsítést 
kapott Kovács Vivien 7.a
MEGYEI NÉMET NYELVI VERSENYEN

2. helyezést ért el Katona Réka 8.b
SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY megyei 
fordulóján

6. évfolyamosok között 2. Tamás Anna 6.a
8. évfolyamosok között 4. Katona Réka 8.b

KISTÉRSÉGI SZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓN BICSKÉN
2. helyezést ért el iskolánk csapata. A csapat tagjai: Gulyás 

Hajnalka, Krausz Dalma, Árki Kristóf, László Tamás, Szakács 
Rebeka, Papp Dorina, Árki Kincsõ, Varga Eszter, Héring Edina, 
Papp Dorina, Imrefi Leila
MESEMONDÓVERSENYEN MÁNYON

1. osztályosok között 1. Wisniewski Marcell 1.b
3. Pályi Levente 1.a

2. osztályosok között 2. Tamás Kinga 2.a
3. Gulyás Martin 2.b

3. osztályosok között 2. Árki Kincsõ 3.a
4. osztályosok között 2. Csuta Rita 4.b

3. Pálfi Kíra 4.b
KÖRZETI ATLÉTIKA VERSENYEN ALCSÚTDOBOZON
II. korcsoportos  -lányok csapata ezüstérmet szerzett. A csapat tagjai: 
Szabó Boglárka, Novák Georgina, Szajkó Milda, Oszoli Evelin, 
Babai Martina, Pálfi Kíra, Adorján Adrienn.

Egyéni összetett versenyben 3. lett Novák Georgina.
-fiúknál az egyéni összetett versenyben  3. Gulyás Bálint.

III. korcsoportos –lányok aranyérmet szereztek, s a megyei versenyen 
képviselik iskolánkat. A csapat tagjai: Major Míra, Kaiser Alexandra, 
Gergics Miléna, Orlovits Regina, Németh Tamara, Mohl Kamilla

600m-en 1. lett Kaiser Alexandra, 2. Gergics Miléna
kislabdadobásban 2. lett Orlovits Regina, 3. Németh Tamara
távolugrásban 1. lett Major Míra, 3. Kaiser Alexandra
60 m-es síkfutásban 1. lett Gergics Miléna
egyéni összetett versenyben 1. lett Kaiser Alexandra, 

                                                             3. Orlovits Regina
-fiúk versenyében 600 m-es síkfutásban 3. lett Dezsõ Márk

IV. korcsoportos 
               -lányok között kislabdadobásban 1. Csákány Ramóna,
                                                                     2. Árvai Éva

súlylökésben 1. Árvai Éva, 2. Csákány Ramóna
távolugrásban 3. lett Juhász Alexandra

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
JÚNIUS
Katolikus  Egyház
12.             Pünkösd
26.               Úrnapja
Egyéb szertartások egyházközségünkben
                 H-Sze-Cs  16.30 Igeliturgia és áldoztatás a katolikus szeretetotthonban 
                 Csütörtök:18.00 Igeliturgia és áldoztatás a kórházban
Templom látogatási lehetõség Szentmiséken kívül:
                 Kedd         16.00-17.00; 20.30-21.30 Szentségimádás
                 Szerda       7.30-8.00

Református Egyház
05. 10.00    Trianoni szobor avatás református templom udvarán
                   Iskolai hittanos évzáró
                   ünnepi beszéd: prof. dr. Raffay Ernõ, a KGRE professzora
11. 18.00    Komfirmáció vizsga
12. 10.00    Fogadalomtétel
17-18-19.   Kirándulás: Szombathely, Kõszeg, Bécs és Oberwart útvonalon 
25.  9:00     Gyülekezeti gulyásparty a parkban
07.11-tõl 17-ig 1 hét Balatonfûzfõn diákoknak 14.000,- Ft-ért

Evangélikus Egyház
11.  15.00    Komfirmáció vizsga
12.  11.00    Pünkösdi úrvacsorai istentisztelet
13. 19:30    Pünkösdhétfõ Bokod:  Fejér-komáromi Evangélikus 
Egyházmegye csendesnapja. További információk Mészáros Tamás felügyelõtõl 
és Szebik Károly lelkésztõl.
16-19.        Pyrbaumi testvérgyülekezet, s az énekkar testvérkórusá-
                   nak látogatása.
18. 18.00    St. Georg's Kirchenchor zenés áhítata, az énekkart Ernst 
Damm karnagy vezeti. Az áhítaton köszöntõt mond Prõhle Gergely 
külügyi államtitkár, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos 
felügyelõje.
19. 11.00    Tanévzáró istentisztelet, Klaus Eyselein pyrbaumi lelkész
25. 15.00    Szemerei János püspök beiktatása a gyõri
                   Öregtemplomban
Jún. 26. – júl.2. Hittantábor Nagyvelegen  Érdeklõdni lehet Mészáros 
Tamás felügyelõtõl és Szebik Károly lelkésztõl.

Eseménynaptár 2011.06.04. – 07.02.

Geronimo stilton: Az élet egy rodeó
Tami Hoag: Elhantolt igazság
Baldacci: A gyûjtõk
Márai Sándor: Az igazi Judit…
Várkonyi Zsuzsa: Sors és sérülés
Menjünk ki a kertbe

JÚNIUS
04. 09:00    Trianoni megemlékezés Vaskapu-völgy
      16:30    Megemlékezés
      19:30    Székely vér zenekar koncertje 
      20:30    Karcolat zenekar koncertje
08. 16:30    Dallam AMI tanévzáró ünnepség, iskola tornaterme
10. 17:00    Ballagás Esterházy Iskola
15. 17:00    Évzáró Esterházy Iskola
      17:00    Csákvári pénzügyi-szabadegyetem
                    A nyugdíjrendszer változásai, a privátnyugdíj felépítése
                   címû elõadás
18. 09:00   Errel Kupa Tersztyánszky Sportközpont
      10:00   FAZEKASNAP
                   Egész napos kirakodóvásár és játszóház
                   Délután színpadi programok
                              Vértesboglári mazsorett-csoport
                              Dallam AMI néptánccsoport
                              4Generations együttes
                              János vitéz elõadás 
                              Folkmanusok
      20:00    Múzeumok éjszakája   Vértes Múzeum
                                                          Fazekas Emlékház
25.              Rendészeti Nap Tersztyánszky Sportközpont
                                  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentõalakulat versenye
                              Tûzoltó-felvonulás
                              Tûzoltó-bemutató
                              Tájékoztató programok
29. 17:0      Csákvári pénzügyi-szabadegyetem    
                   A gyermekéletút-program pénzügyi felépítése címû elõadás
                      Házasságkötõ terem

JÚLIUS
06. 17:00    Az új Széchenyi terv (vállalkozóknak) címû elõadás 
                    Házasságkötõ terem



APRÓHIRDETÉS
Teljes körû kertgondozás, fûnyírás, 
fûkaszálás, parlagfû mentesítés.
Szabó Sándor 06-70/5481602

2200 m2 –es erdõ /fásítás/ a Kotlóban 
400.000.- Ft-ért eladó. Érd: 06 – 20 / 
208 – 9043 lehet.

Szent Mihály téren 2 félszobás lakás 
45.000,- Ft-ért kiadó. 
Érd: 20/912-7974
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Kiadó: 
Csákvár Nagyközség és Bodmér 

Község Önkormányzata
Készült:”Szita” Kkt.

Székesfehérvár, Major u. 23.
Tel./Fax: (22)312-051

E-mail: best@szitanyomda.axelero.net
Szerkesztõ-bizottság elnöke:

Mészárosné Ágoston Ildikó
Szerkesztõ bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Knausz Imre

Szmolkáné Bene Ibolya
Tamásné Metlágel Ildikó

E-mail:hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: június 20.

HírmondóCsákvári-Bodméri

SZÉPÜLNI, KIKAPCSOLÓDNI VÁGYÓK!
Szeretettel ajánlom az exkluzív olasz THALMER THALASSO kozmetikai arc és 

testkezeléseket, melyek a tenger értékes hatóanyagaival ápolják, fiatalítják a bõrt, és 

formálják, karcsúsítják az alakot.

Várom Kedves Vendégeimet frissítõ, izomlazító, indiai, csokoládés, és 90 perces 

lávaköves  masszázsra, valamint HANGMASSZÁZSRA tibeti tálakkal, mely 

kellemes meditatív ellazulást biztosít, illetve jótékony hatású hiperaktív, 

koncentrációs és mozgás koordinációs problémákkal küzdõ gyermekek számára is!

Újra szeretettel várom a hastáncolni vágyó hölgyek telefonos jelentkezését.

AJÁNDÉKUTALVÁNY KAPHATÓ!
Sepsi Krisztina

Csákvár, Béke u. 10.  Tel. : 06 20 3214-117

SÍRKÕ
Minden árkategóriában

1 személyes garnitúra, gránit fejrésszel 140.000Ft-tól
2 személyes garnitúra, gránit fejrésszel 200.000Ft-tól

Balogh István
kõfaragómester

BODMÉR
Tel/Fax 0622-582-073
Mobil 0620-344-6240

A készlet megtekinthetõ: www.sirkobodmer.hu

TV, INTERNET és TELEFON

A KÁBELSAT-2000 KFT-TÕL!!!

SZERETNE SPÓROLNI? - CSÖKKENTSE ELÕFIZETÉSI DÍJÁT
DUPLA CSOMAG (TV+INTERNET) VAGY

TRIPLA CSOMAG (TV+INTERNET+TELEFON) KEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉVEL, EGY ÉV HÛSÉGNYILATKOZATTAL!

BELÉPÉSI DÍJ: 0 FT
Dupla csomagok (kábeltelevízió és internet) már 4350 Ft-tól

Tripla csomagok (kábeltelevízió, internet, telefon) már 4680 Ft-tól

Az akció feltételeirõl érdeklõdjön a következõ elérhetõségeinken:

Telefon: (22) 503-259 (9-17 óráig)
Üzletkötõ (20) 541-3711 (Mészáros Sándorné)
Email: kabelsat@kabelsat.hu

Üzlethelyiség a Szent Mihály téren 
40.000,- Ft-ért kiadó.
Érd: 20/912-7974

Csákváron ELADÓ bontott uradalmi 
tömör CSERÉP, 40,- Ft/db / kb: 20.000 
db/ raklapon, fóliázva.
Érd: 06-20/315-3039

Háromkerekû benzines rokkant-motor 
és kistraktor pótkocsija, valamint 
konyhai hastokasztal 4 székkel eladó.
Érd.: 06-30/904-2763

Gimnazista fiú nyári munkát keres. 
Tel.:06-20/255-5517

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik férjem, édesapánk, nagyapánk 
Farkas Tamás temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. Külön köszönet dr. Kis 
Boáz nagyt iszte le tû  úrnak és  
énekkarának a gyönyörû búcsúz-
tatásért. 
                                    Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Körmendi Ferencet utolsó 
útjára elkísérték, sírjára koszorút, vi-
rágot helyeztek, részvétükkel fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek. Külön 
köszönet a csákvári Pulmonológia 
osztály fõorvosának és munkatársai-
nak lelkiismeretes, áldozatos munká-
jukért. 
                                   Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Kurcz Józsefet utolsó útjára 
elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.
                                   Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Fett István temetésén részt 
vettek, sírjára csokrot és koszorút he-
lyeztek el, vagy bármilyen módon 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
                                   Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazo-
nak, akik Tóth Jánosné sz. Molnár 
Ilona temetésén részt vettek, gyá-
szunkban osztoztak.
                                   Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 
szeretett férjemet, édesapán-
kat, apósomat, nagyapánkat, 
testvérünket, sógorunkat,

CZIPÓTH ISTVÁNT 
utolsó útjára elkísérték, sírjá-
ra koszorút, virágot helyez-
tek és gyászunkat bármi mó-
don enyhíteni igyekeztek.

                       Gyászoló család

A Csákvári Tsz horgászegyesület 2011.  június 12-én vasárnap nyílt 
törpeharcsafogó versenyt hirdet. Jelentkezni 2 fõs csapatoknak lehet 
június 10-ig.
Nevezési díj 2500 Ft csapatonként, mely tartalmaz egy ebédet. 
A verseny idõtartama 8 órától délután 1-ig tart. Az elsõ 3 helyezett 
pénzjutalomban részesül. Különdíjat kap a legnagyobb "törpét"fogó 
csapat. Nevezéseket a vasboltba kérjük leadni.
A versenyen kizárólag törpeharcsára lehet horgászni, az egyéb 
kifogott halat vissza kell dobni!

Érdeklõdni lehet a 30/589 0113 telefonszámon, Zolnai Sándornál.

Csákváron a Petõfi utcában albérlet 
kiadó. Érd.: 20/3231544

Zámolyon felújított parasztház eladó. 
Irányár: 4.000.000,-Ft
Érd.: 20/3231544

Angol rózsa Használtruha bolt

EGYEDI-, ELEGÁNS-, MÁRKÁS-, ANGOL
RUHÁK ÉS LAKÁSTEXTÍLIÁK KIVÁLÓ

MINÕSÉGBEN

Végre itt a nyár!

Címünk: Csákvár, Kertész utca 15.
H o n l a p :  w w . a n g o l r o z s a . h u
Szewretettel és tisztelettel: Árki Tünde(0620)2299-242

A megfelelõ lakástextíliákkal nem csak 
díszítjük környezetünket, hanem árnyé-
kolással megóvhatjuk lakásunk felme-
legedését is.
Egyszerû megoldásokat kínálunk, hogy jó 
legyen önnek otthon lenni.
Nyáron nem bújhatunk vastag kabátok mögé. 
Segítünk megújítani az ön és családja nyári 
ruhatárát, hogy sokak között ne csak egy 
valakik, hanem valóban egyedi jelenségek 
legyenek.

NYITVATARTÁS

H-P: 9-11;14-17
Szo.: 9-12

Csákvár-Gánt Tv
JÚNIUS HAVI MÛSORA

Június 6. h. Húsvéti játszóház a könyvtárban;
                                  Majorné Kiss Mónika kiállítás megnyitója
Június 9. cs. Csákvári Híradó; 

                 Esterházy Móric születésének 130. évfordulója
Június 16. cs. 400 tanulói laptop;

Harmónia futás
Június 20. h. Köves János 100 éves;

Tanár-diák hangverseny
Június 23. cs. Csákvári Híradó (ism.);
                                 Esterházy Móric születésének 130. évfordulója (ism.)

Június 27. h. Születés hete (ism.)
Június 30. cs. Gánti testületi ülés
Július 4. h. Európa nap (ism.)
Július 7. cs. Hõsök napja     

2011. június 16-án 18,30 órai kezdettel
gépjármûvezetõi tanfolyam indul a könyvtárban.

Információra ajánljuk a www.stift90.hu honlapot.
Jelentkezni és érdeklõdni az 

582-016
 telefonszámon, vagy személyesen a könyvtárban  lehet.

Május 1. utcában lakás kiadó ill. ela-
dó. Érd.: 20/5590-591



2011.04.25. Húsvéti köszöntés

Húsvét hétfõjén köszöntötte Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
és dr. Nagy István alpolgármester a 90 éves Czéh Lászlóné, Pannika nénit. 
Pannika néni a locsolókra számíthatott hétfõn reggel, de a település vezetõi 
látogatták, s lepték meg köszöntésükkel otthonában. A polgármester 
asszony emléklappal, az alpolgármester úr pedig virággal köszöntötte a 
még jó egészségnek örvendõ nénit.

2011.05.01. Kórustalálkozó dr. Csányi László és Anyák napja 
tiszteletére

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete és a dr. 
Csányi László Baráti Társaság Egyesület közös szervezésében 
kórustalálkozóval tisztelegtek dr. Csányi László emlékének. A Vértes 
Múzeumban és dr. Csányi László szülõházánál közös koszorúzással és 
énekléssel emlékeztek a település lakói, az egyesület tagjai valamint az 
egykori Magyar Rádió Gyermekkórusának tagjaiból alakult Vox 
Hungarica Nõi Kar Csákvár Díszpolgárára. A szanatórium kultúrtermében 
az Édesanyákat köszöntötték a helyi kórusok: Gróf Esterházy Móric 
Általános Iskola gyermekkórusa, Összhang Kamarakórus, Harmonia 
Floriana Kórus, Harangvirág Dalkör,  Gyémánt Gospel Kórus és a vendég 
Vox Hungarica Nõi Kar, egyenkénti és közös fellépésükkel.

2011.05.07.   A csákvári Gidrán sikere Hódmezõvásárhelyen

Hódmezõvásárhelyen rendezték meg a XVIII. Alföldi Állattenyésztési és 
Mezõgazda Napok Nemzetközi Szakkiállítást és Vásárt. Ez a vásár a 
magyar mezõgazdaság egyik legnagyobb jelentõségû szakmai 
találkozójává nõtte ki magát a helyi Hód-Mezõgazda Zrt szervezésében, 
megteremtve Magyarországon az újkori állatkiállítások kultúráját.  Idén az 
állattenyésztési napok kiemelt lófajtája a gidrán volt, így az ország 
különbözõ területeirõl 50 gidrán lovat állítottak ki. Csákvárról 5051 
Gidran XXVIII-30 /Vigéc/ fedezõmén és Gidran XI-44 Vihar, valamint 3 
hetes kancacsikója  vett részt a kiállításon. A két ló közül a Gidrán XXVIII-
30 Vigéc Különdíjas lett, a csákvári ménes mint az ország 3. legnagyobb 
gidrán állománya, a Kisbéri Lótenyésztõ Egyesület által felajánlott 
különdíjban részesült. A ménes lovai hosszú évek óta rendszeres 
résztvevõi az országos kiállításoknak. A ménes gazdája Horváth Józsefné 
és munkatársai büszkék  sikereikre.

2011.05.07.  Európa Nap és Vértesi Sportnap Jari Vilén finn 
nagykövet látogatása Csákváron

A napsütéses tavaszi idõben sok csapat és kétezernél is több látogató vett 
részt a rendezvényen a Tersztyánszky Sportközpontban,  már reggel 
elkezdõdött a futball és kézilabda-bajnokság, valamint a fõzõverseny, s 
elindultak az Európa Kvíz vetélkedõ csapatai is. A 10 órai megnyitón az 
EU tagállamok zászlóinak felvonulása és Katonáné dr. Venguszt Beatrix 
polgármester köszöntõje után Jari Vilén finn nagykövet  üdvözölte a 
csákváriakat, majd Herczog Edit EP képviselõ hivatalosan is  megnyitotta 
a rendezvényt. A Nagykövet Úr vendéglátóival meglátogatta a 
fõzõversenyben résztvevõ csapatokat, majd pusztabusszal megtekintette 
Csákvár nevezetességeit. A polgármesteri fogadáson a képviselõ-testület 
tagjai és a vállalkozók  találkozhattak a vendéggel. Vendéglátók és 
vendégek közösen értékelték a fõzõverseny végeredményét s díjazták a 
nyerteseket. A légvárakat és trambulinokat folyamatosan látogatták a 
gyerekek. A színpadi sportbemutatók, valamint a gánt-bányatalepi 
szociális otthon lakóinak fellépése után, késõ délutántól zenekari 
fellépésekkel a szórakozás vette át a sportolás helyét. Késõ éjszaka Kállay 
Saunders András és Tolvai Renáta fellépése zárta a kellemes napot.

KA
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2011.05.06.  Elmúlt 100 év

Az Önkormányzati Idõsek Ottho-
nában ünnepeltük Köves János 100. 
születés napját. Az ünnepségen részt 
vevõk közt köszöntötte az ünne-
peltet, polgármester asszony, a 
család, az intézmény dolgozói és a 
megjelent ismerõsök.  János bácsi 
fáradt arccal, de csillogó szemekkel 
köszönte meg a dolgozók munkáját, 
valamint a mûsorban elhangzott 
nótákat, verseket és a köszöntõ 
gondolatokat. Ezúton kívánunk 
településünk legidõsebb lakójának jó 
erõt és egészséget. 

2011.05.05. Sportoló ovisok

A Mese-Vár Óvoda nagycsoportosai új 
sportággal ismerkedtek: a Nordic Walking-
gal. Schneider Béla „bácsi” hozta a 
speciális „túrabotokat”, melyeket a 
gyermekek méretére állítva próbáltunk ki. 
Az „edzések”, a speciális mozgásforma 
gyakorlása, érdekességet hoztak a 
gyermekek életébe. Mindenki szívesen 
próbálta ki az új sporteszközöket. Voltak, 
akik hamar ráéreztek a helyes, összehangolt 
kar- lábmozgásra ,  másoknak némi 
gyakorlásra volt ehhez szükségük. Nagyon 
jól éreztük magunkat, s rövidebb túrákat 
tervezünk ezekkel az eszközökkel, esetleg a 
szülõkkel együtt is.



Hírmondó  KRÓNIKA  2011. június

2011.05.08. 700 éves Bodmér

Az évforduló ünnepi eseménysorozatának volt része a majálissal 
egybekötött veterán autó és régi fotó kiállítás. Szombat reggeltõl a Faluház 
udvarán sürgött forgott a falu apraja nagyja. 500 fõ részére készült étel: 
szürkemarha-, pacal-, birka-, kakaspörkölt, halászlé, a vegetáriánusoknak 
házi befõzésû gyümölcsökbõl készült leves,  megállás nélkül sült a 
palacsinta, a grillezett kolbász, a színes zöldségekkel megtûzdelt saslik. A 
rosszidõ ellenére sokan nézegették a gyönyörû kiállított veterán autókat. 
Nagy sikere volt a repülés történeti kiállításnak, mely emlékeztetett arra, 
amikor az óceán átrepülése után Magyar Sándor és Endresz György gépe 
Bodmér határában landolt. Ellátogatott hozzánk Törõ Gábor országgyûlési 
képviselõ, Simicskó István a honvédelmi bizottság elnöke is. Estére egy 
nagyon szép élménnyel lettünk gazdagabbak. A polgármester köszöni 
mindazoknak, akik munkájukkal, odaadásukkal, felajánlásokkal járultak 
hozzá a sikeres lebonyolításhoz.

2011.05.13. Mese-Vár ovisok a Boglártanyán

Pusztabuszos kirándulást tettünk gyermekeinkkel, utunk Gurdi majoron, 
Selyem réten keresztül vezetett a Tanyára. Láttunk õzikét, vadnyulat, 
magasleseket, rókalyukat. Ismerkedhettünk a szántóföld, gabona, 
kukoricaföld… stb fogalmakkal, amelyeket gyermekeink ugyan hallanak, 
de el sem tudják képzelni, milyen is a szél borzolta, hullámzó gabona, a 
végeláthatatlan kukoricatábla látványa. Utunkon  mindebben 
gyönyörködhettünk. A tanyán láttunk madárhálót, törött szárnyú 
tengelicet, macskabaglyot, nyuszit, libát, rackajuhokat. Felülhettünk a 
szénaforgatást végzõ traktorra, színezhettünk cinegét. Sok élménnyel 
gazdagodva érkeztünk vissza az oviba. Köszönjük a Pro Vértes Alapítvány 
dolgozóinak a szíves fogadtatást, velünk való foglalkozást.

2011.05.16. Csákvári siker az Országos Madarak Fák Napi versenyen

1999 óta szinte minden évben képviselteti magát a csákvári Gróf Esterházy 
Móric Általános iskola egy- egy csapattal az Országos Madarak Fák Napi 
versenyen. Ezen a versenyen elõször az iskolákban, majd a területi 
döntõkön mérik össze tudásukat a csapatok, így kerülnek a legjobbak 
országos döntõbe. Tizenkét év versenyzés alatt nyolc alkalommal sikerült 
az iskola egy-egy csapatának beverekednie magát a legjobbak közé. Szinte 
minden évben ott voltak az élbolyban, de csak ebben az évben tudtak 
mindenkit maguk mögé utasítani, s megszerezni a hõn áhított elsõ helyet. A 
versenyen 10 feladattal, 5 gyakorlati állomással birkóztak meg a csapat 
tagjai. A feladatok között  madárvédelem, madárhangok felismerése,  az év 
fájáról és az év madaráról tudható ismeretek szerepeltek. Gratulálunk a 
csapattagoknak: Tamás Annának, Némedi Ritának és Czompó Norbertnek, 
valamint  felkészítõ tanáruknak Buncsák Istvánnénak.

Megemlékezésre hívjuk, várjuk tanítványait és tisztelõit
SZABÓ LÁSZLÓ VILMOS szerzetestanár, természettudós

(LACI BÁCSI községünk díszpolgára)
pappá szentelésének 60. évfordulóján

június 25. (szombat) 17.30 órakor Szentmise a Csákvári Római 
Katolikus templomban
Utána baráti beszélgetésre, vetítésre várjuk a résztvevõket a Katolikus 
Közösségi Házban - melyre kérünk sütemény és üdítõ hozzájárulást.

Keresünk Laci bácsiról õrzött emlékeket - fényképeket, hangfelvételeket, 
videót. Akinek van, kérjük jelezze:
Cséplõné Talics Máriának Tel.: 06-22-354-453 
Némedi Istvánnak Tel.: 06-22-354-088 (Rákóczi u.)
Kenyéri Kornéliának e-mail: chakwara@freemail.hu

Mostanában felmerült településünkön, hogy különbözõ mérges kígyókat talál-
tak.  Kijelentem, hogy Csákváron eddig hazai mérges kígyót, tehát viperát soha 
nem találtak. Amitõl  félni lehet, hogy egyes embertársaink által otthon  tartott 
nem hazai mérges kígyók  kiszabadulhatnak, vagy megszökhetnek. Az ilyen 
állatok hivatalos tartásmódját  jogszabályok határozzák meg. Ha az alább 
ismertetett siklóktól eltérõ fajtát találnak, akkor értesítsék az Önkormányzatot  
20/291-5632 vagy a Pro Vértes munkatársait.
1. Erdei sikló

                                                                                                                       
3. Vízisikló
Elsõsorban lassabb folyóvizek, tavak, holtágak, mocsarak mellett él, de víztõl 
távolabb is elõfordul. Testfelépítése erõteljes, a hímek hossza ritkán éri el az 1 
métert, míg a nõstények gyakran 120- 150 centiméteresek. Színezete 
változatos, háta zöldes- vagy kékesszürke, gyakoriak a fekete példányok. A 
háton páros fekete pontsor fut végig. Legjellegzetesebb ismertetõjegye a két 
félhold alakú sárga folt a tarkóján.  Ügyesen közlekedik kígyózó mozgásával a 
vízben, és a szárazföldön. Nappal vadászik, halakra, kétéltûekre, fõleg békékra. 
Mérget nem termel, bár ha megriasztják, kobraállást vehet fel, és fenyegetõen 
sziszeghet,  bûzös, veszélytelen váladékkal spricceli le a támadóját. A 
veszélyhelyzetekbõl általában igyekszik elmenekülni, vagy végsõ esetben 
holtnak tetteti magát (hátára fekszik, száját kitátja, és nyelvét kilógatja).
Késõ õsszel a vízisiklók száraz és meleg téli rejtekhelyet keresnek, márciusban 
jönnek elõ. A kicsinyek legfeljebb 15 centiméter hosszúak, de úgy néznek ki, 
mint a felnõttek. Az emberek oktalan félelmükben gyakran végeznek vele, 
illetve a vizek szennyezése és a vizes élõhelyek pusztulása csökkenti a faj 
állományát.

Viszló Levente

Akár két méteresre is megnövõ kígyófaj. A kifejlett erdei siklók hasa 
sárgásfehér, hátuk és oldalaik zöldesek, barnásak vagy szürkések. A halántékon 
világossárga félholdmintázat látható, bár az idõsebb állatokról ez 
hiányozhat.Táplálékát fõleg rágcsálók, cickányok, illetve madarak, tojások és 
fiókáik képezik. Mérge nincs, így áldozatait vagy élve nyeli el, vagy afféle kis 
óriáskígyó módjára megfojtja õket. Októbertõl április-májusig telel, olykor 
több példány is összegyûlhet egy helyen. Gyakran emberek közelében, 
különféle épületekben találja meg az ideális száraz, meleg helyet a téli 
álomhoz.
2. Rézsikló
Élõhelyét tekintve az emberi települések közelségét is elviseli. Átlagosan 
50–70 centiméter hosszú, teste szürkés, barna, sárgás vagy bronzvörös; a hasi 
rész téglavörös vagy kékesszürke. A rövid, háromszög alakú fejen az orr-
nyílástól a szemen át két oldalt egy-egy sötét csík húzódik az állkapocs végén is 
túlra. A fejtetõn levõ sötétebb mintázat a Habsburg címerben lévõ kétfejû sasra 
hasonlít. Ebbõl indul ki a háton végighúzódó kettõs, sötétbarna foltsor, ami 
néha cikkcakkvonalat alkot. Elsõ pillantásra összetéveszthetõ a keresztes 
viperával (Vipera berus), de a rézsikló karcsúbb testalkatú, pupillája pedig 
kerek és nem függõlegesen vágott, mint a viperáé. Száraz, viszonylag meleg 
helyeken telel. Elsõsorban gyíkokkal, a kisebbek ízeltlábúakkal táplálkoznak. 
A kisebbeket  élve, a nagyobbat gyûrûivel megfojtva nyeli le egészben. 
Párzáskor a hím és a nõstény órákig összetekeredve hever. Az emberek 
viperának nézve félelmükben gyakran végeznek vele. 

Magyarországon minden hazai kétéltû és hüllõ védett, eszmei értékük 10 000 
forint. Ne bántsuk õket, hiszen nem azért kerültek az udvarra, hogy bennünket 
rémítgessenek. Ha békén hagyjuk õket, villámgyorsan eltûnnek a helyszínrõl, 
ha piszkálgatjuk, igyekeznek félelmetesnek látszani, támadó pózt vesznek fel. 
Igyekezzünk békességben együtt élni velük.
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A Vértes siklói 


