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2010. ÁPRILIS

Csákvár, és talán Fejér megye 

legnagyobb magnóliafája 

Tima János (Parkksor) udvarán áll. 

Ezzel a ritkasággal kívánunk 
minden kedves 

csákvári és bodméri édesanyának 
örömteli Anyák Napját, 

és jó egészséget.

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 
szeretettel hív és vár minden érdeklődőt 

az alábbi programjaira:

Április 17-én 10:00 órától 
Régi mesterségek bemutatása programsorozaton belül: 

Régi ételek készítése

Április 24-én 17:00 órakor: 
Dr. Csányi László emléktáblájának avatása, 

és az emlékszoba megnyitója.
Ugyanekkor 

Molnár Zsuzsanna festményeinek tárlatát is megnyitjuk.
19:00 órától Royal Brass Band koncert a múzeum udvarán.

Május 1-jén 
XIV. Csákvári Sport Majális az Úttörő téren.

Programok:
Napfelkelte túra a Lóállás-tetőre. 

Indulás 4:00-kor a buszmegállóból, érkezés 7:00 óra körül.
Kispályás felnőtt foci bajnokság 

Nevezni 9:00 órától lehet a helyszínen.
Főzőverseny:

Várjuk családok, baráti társaságok jelentkezését. Nevezni a helyszínen 
lehet 8:00 órától, nevezési díj: 2000 Ft. Kategóriák: ételek szabadtűzön, 
vadételek bográcsban. Eredményhirdetés, díjkiosztás 16:00 óra-kor.

Gyermekprogramok 10:00 órától
Kispályás foci, vetélkedők, ügyességi versenyek, rajzverseny, 
lovashintózás, tűzoltó és rendőrségi bemutató, íjászbemutató.

Adományok gyűjtése egész nap 
az Úttörő tér további építési, szépítési munkáihoz.

Mindenkit szeretettel várunk!

Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
„a csákvári kulturális élet szolgálatában”

MEGHÍVÓ

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás 
az alábbi időszakban lesz:

2010.     április  26 – án (hétfőn) 8 – 12 óráig
              április 27 – én (kedden) 8 – 12 óráig
              április 28 – án (szerdán) 8 – 17 óráig
              április 29 – én (csütörtökön) 8 – 12 óráig
              április 30 – án (pénteken) 8 – 12 óráig

A beíratás helye:
MESE-VÁR  ÓVODA – Csákvár Ady e. u. 2

MESE –VÁR ÓVODA TAGÓVODÁJA - Csákvár Szabadság tér 13.

Mindkét óvodában április 22-én és 23-án (csütörtökön és pénteken) 
szívesen látjuk az érdeklődő szülőket, gyermekeket.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, 
hogy a közoktatási törvény szerint azok a gyermekek, 

akik a 2010. évben betöltik az ötödik életévüket 
(2005-ben születtek), kötelesek részt venni óvodai nevelésben. 

Tehát őket kötelező beíratni az óvodába!
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal 

a gyermek egészségügyi kiskönyvét, 
valamint a lakcím igazolására vonatkozó iratot!

Faddi Péterné, óvodavezető

ÓVODAI BEÍRATÁS

Szeretettel várom a Kedves leendő Óvodásokat és Szülőket 
2010. április 19- 20-án, 8-16 óráig 

a vértesboglári óvodában az óvodai beiratkozáson.

Beíratásra kerülnek a 2007. december 31-ig,
előjegyzésre kerülnek 

a  2008. október 30-ig született gyermekek.

A beíratáshoz kérem hozza magával 
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ-kártyáját,  

lakcím kártyáját vagy hatósági bizonyítványát.
       

A közoktatási törvény 2010. szeptember 1-jétől lehetővé teszi 
a két és fél éves gyermekek felvételét is.

Montz Ferencné, óvodavezető

ÓVODAI BEÍRATÁS

2020. május 2-án délután 16:00 órai kezdettel
tanári hangversenyt rendezünk

a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dallam Alapítvány - Csákvári AMI

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:

Csákvárért Egyesület 18488931-1-07
Csákvári Fúvószenekari Egyesület 18499168-1-07
Csákvári Iskola Tanulóiért Alapítvány 18485842-1-07
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 18490073-1-07
Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18484009-1-07
Csákvári Polgárőrség 18484425-1-07
Csákvári Természetjáró Egyesület 18500103-1-07
Csákvári Torna Klub 19820129-2-07
Dallam Alapítvány 18614536-1-11
Esterházy Iskola Kulturális és Sport Egyesülete 18486946-1-07
Floriana Könyvtár 15365965-1-07
ProVértes Természetvédelmi Közalapítvány 18602487-2-11
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 18501616-1-07

Közelünkben működő szervezet:
Szép Jelen Alapítvány (Fecskepalota) 19181084-1-07

A községünkben működő vallási felekezetek technikai számai:
0011 - Magyar Katolikus Egyház
0066 - Magyarországi Református Egyház
0035 - Magyar Evangélikus Egyház

2010



Csákvári és Bodméri Hírmondó2010. április2

2010. március 30-án a Képviselő-testület zárt, illetve nyilvános - Elfogadta a Településfejlesztési Bizottság javaslatát arra vo-
ülést tartott. natkozóan, hogy a   Csákvár, Petőfi utcai parkolók kialakítására 

készült tervek alapján a kivitelezésre árajánlatokat kell bekérni, 
 Zárt ülésen megválasztotta a Gondozási Központ és Idősek valamint arra vonatkozóan, hogy a gyermekek biztonsága érde-

Otthona intézményvezetőjét Knausz Imre Csákvár, Kiss Ernő u. kében a volt napközi épülete előtti korlátot meg kell hosszabbítani
14/A. sz. alatti lakos személyében, valamint döntött átmeneti - A Floriana Könyvtár állománygyarapításra benyújtott pályáza-
segély megállapítása határozat ellen benyújtott jogorvoslati ké- tához 40.000 Ft önerőt biztosított
relem tárgyában. - Döntött  településőr alkalmazásának támogatására vonatkozó 
Nyilvános ülés keretében a Képviselő-testület: pályázat benyújtásáról
- Elfogadta Csákvár Nagyközség közrendjének, közbiztonsá- - Hozzájárult Csákvár, Széchenyi u 8. sz. alatti ingatlanon hulla-

gának helyzetéről szóló rendőrségi, polgárőrségi beszámolót, dékudvar kialakításához
valamint meghallgatta a Rendészeti Kerekasztal munkájáról szóló - Tudomásul vette a Fazekas Emlékház üzemeltetőjének 2009. évi 
tájékoztatót munkájáról szóló tájékoztatót
- Tudomásul vette a két ülés között végzett munkáról és a lejárt - Helyt adott a Mese-Vár Óvoda személyszállítási díjkedvez-

határidejű határozatok teljesítéséről szóló tájékoztatót. mény igénybevételére irányuló kérelmének
- Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2009. évi költség- - Önerőt biztosított a lakossági komposztálás megvalósítására 

vetéséről szóló 2/2009.(II.18.) sz. rendelet módosításáról készült irányuló pályázathoz
rendelet-tervezetet. - Forrást biztosított a Csákvár, Petőfi utca - Gánti út vízelvezeté-
- Elfogadta a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társu- sének megoldásával kapcsolatos állapotfelmérés elkészítéséhez.

lás 2009. évi működéséről, 2010. évi célkitűzéseiről szóló beszá- - Döntött a Csákvár, Úttörő téri rendezvény támogatásáról, a 
molót gesztenyefák permetezéséről
- Elfogadta a nonprofit kft. Alapító Okiratának módosításáról - Forrást biztosított az augusztus 20-i színi előadás bemutatásá-

szóló előterjesztést hoz
- Tudomásul vette az Ifjúsági-, Turisztikai- és Sport Bizottság - Döntött a Civil Pályázati Alap kiírásáról

Elnökének tájékoztatóját a turizmusfejlesztési operatív program és 
marketing stratégia kidolgozásáról szóló tájékoztatóját és döntött Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület 
arról, hogy a 2010. júniusi képviselő-testületi ülésre ki kell dolgoz- soron következő nyilvános ülése 2010. április 27-én lesz. A nyil-
ni a Turisztikai Fejlesztési Programot. Elfogadta a Bizottság ja- vános ülésről készült jegyzőkönyvek a „Floriana” Könyvtárban 
vaslatát a Fazekas-nap megrendezése, valamint a Múzeumok Éj- megtekinthetők.
szakája Programhoz való csatlakozással kapcsolatosan. dr. Hanák Mária,  jegyző

TÁJÉKOZTATÓ CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁRCIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2010. március 31-én a Képviselő-testület nyilvános ülést tartott. - Döntött a bodméri 032 hrsz-ú, külterületi útértékesítésre történő 
meghirdetéséről

A nyilvános ülés keretében a Képviselő-testület: - Döntött földhaszonbérleti szerződés meghosszabbításáról
- napirend tárgyalása előtt meghallgatta a Kistérségi Munkaszer- - Döntött polgárőrség működését jelző táblák kihelyezéséről

vezet tájékoztatását a közösségi busz működtetéséről, valamint a - Döntött a Vértesboglári Tűzoltó Egyesület támogatásáról
falugondnoki szolgálatról
- Elfogadta Bodmér Község közrendjének, közbiztonságának Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testültet 

helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót soron következő nyilvános ülése 2010. április 28-án lesz. A nyilvá-
- Tudomásul vette a két ülés között végzett munkáról és a lejárt nos ülésről készült jegyzőkönyvek a „Faluházán” megtekinthetők.

határidejű határozatok teljesítéséről szóló tájékoztatót.
- Elfogadta az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló dr. Hanák Mária, 

2/2009.(II.12.) sz. rendelet módosításáról készült rendelet-tervezetet. jegyző

TÁJÉKOZTATÓ BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2010. MÁRCIUS 31-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
a település civil szervezetei számára. 

A tájékoztató és a kérelem 
a honlapról letölthető.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük a Magyarok Szövetsége két tagjának, 
hogy ingyen elszállították a szanatórium parkból 

a száraz leveleket.

Polgármesteri Hivatal
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Könyvújdonságainkból:
Fejős Éva: Eper reggelire
Dan Brown: Az elveszett jelkép
Brambilla: Az alkimista kulcsa
Allie Finkle szabályai
Kerti dísznövények és szobanövények növény-
védelme
Day: Köszöntelek válság!
Ranschburg Jenő: A mélységből kiáltok
Felejthetetlen szerelmek
Sors és önismeret (Mesterkurzus)
Moriarty: A földre szállt nagynéni

* * *
2010. április 22-én 18.30 órai kezdettel 
gépjárművezetői tanfolyam indul a könyvtár-
ban. Információra ajánljuk a www.stift90.hu 
honlapot. 
Jelentkezni és érdeklődni az 582-016 telefon-
számon, vagy személyesen a könyvtárban  
lehet.

Könyvtári hírek április

HELYESBÍTJÜK a Hírmondó márciusi számában  „Változások a helyi iparűzési adóban„  
címmel megjelent cikket az alábbiak szerint:

A 2009. évi iparűzési adó bevallásokat követően a helyi adóhatóság nem adhat ki hatá-
rozatot az előlegekről. Az önadózás alapján minden vállalkozó saját maga állapítja 
meg a bevallásban szereplő adatok alapján a fizetendő előlegeket. 

TÁJÉKOZTATÁS A 2009. ÉVI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS KITÖLTÉSÉHEZ

A bevallási nyomtatványon szereplő „VIII. Adóelőleg bevallása” az alábbiak szerint 
kell kitölteni:
 
1. Előlegfizetési időszak 2010.07.01. naptól 2011.06.30. napig
2. Első előlegrészlet az előlegfizetési időszakban 2010. 09. 15.       ……………… Ft.
3. Második előlegrészlet az előlegfizetési időszakban 2011. 03. 16.  ……………… Ft.

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
támogatni kívánja a helyben ténylegesen 
működő szervezetet, egyházat, alapítványt, 
amely működését az Önkormányzatnak 
bejelentette. 2010-ben 1 millió Ft áll ren-
delkezésre erre a célra. Támogatás igényel-
hető:
-  éves működési költségekhez,
- a település számára hasznos programok, 
rendezvények szervezéséhez

-  pályázati önrész biztosításához.
Pályázatokat 2010. május 15-ig lehet be-
nyújtani, az elbírálás a május 25-i testületi 
ülésen lesz. A pályázat kiírása és adatlapjai 
letölthetők a www.csakvar.hu oldalról.

Március 29-én az MVH-s értesítők kiosztásával megkezdődött az ségnek örvendő rendezvényt az utóbbi két évben érdektelenség miatt nem 
idei egységes támogatási kérelmek (területalapú, AKG. KAT, tudtuk megtartani. Ez azért is bosszantó, mivel környékünkön sokkal 
NATURA 2000 stb.) benyújtásának folyamata. kisebb településeken esetenként kisebb szőlő-bor kultúrával rendelkező 
Azok a gazdálkodók, akik korábban is igényeltek támogatást már közösségek igen sikeres, szinte tömegeket megmozgató bor-ünnepeket 

megkapták ezeket a leveleket és én személyesen is tájékoztattam szerveznek.
Őket a további teendőkről. A most kezdőknek először regisztrációs Ezért is teszünk kísérletet az idei borverseny megszervezésére május 
számot, majd un. jelszót kell kérni és ezt követően lehet a kérel- 21-22-én. 21-én (pén-teken) délután lenne a borbírálat, majd másnap 
meket kitölteni és benyújtani. Mind a regisztrációs szám, mint a ugyancsak délután az eredményhirdetés. 
jelszó kitöltéséhez szükséges űrlap nálam kapható vagy az MVH A program ezzel még nem ér véget, ugyanis ezt követően - a csákvári 
honlapjáról letölthető. lovas-barátok segítségével - lovas kocsis pincejárást szervezünk a ver-
Az idén is május 15-ig kell minden gazdálkodónak igényelni az seny résztvevőinek a község minden szőlőhegyét érintve. A pincejárás 

egységes támogatást, ezt követően - legkésőbb június 9-ig - már egy-egy állomásán az ottani szőlőgazdák kóstoltatnák meg boraikat, s 
csak a csökkentett támogatás vehető igénybe. körül lehetne nézni a pincékben, szőlőültetvényekben. Ez a terv szerint 
Új dolog az idei támogatási rendeletben, hogy a kérelmezőnek 3-4 órásra és kb. 10 km-re tervezett túra a nap végén egy közös vacsorával 

érvényes földhasználati lappal is kell rendelkeznie, ezt az MVH  - a érne véget.
Földhivatal adatbázisából - visszaellenőrizheti. Egyenlőre ennyit kívántam ismertetni a tervezetből, a borverseny 
További információkkal hivatali időben vagy a 30-653-5871, ill. a további részleteiről májusi a Hírmondóban tájékoztatok. Addig is kérem 

70-436-2469 telefon-számon szolgálok. és várom a boros-gazdák előzetes jelentkezését, véleményüket a tervezett 
programról és a kezdeményezés egymás közötti népszerűsítést, hogy  

Tisztelt Borosgazdák! Csákvár jó hagyományaihoz méltó sok szereplős színvonalas versenyt 
szervezhessünk.

Idén ismét szeretnénk megrendezni a csákvári Orbán-napi bor- Szöllősi Pál, 
versenyt. A 90-es évek elején életre hívott, akkor nagy népszerű- falugazdász

FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓ!

ESTERHÁZY ISKOLA NYÁRI TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉGEI:

16. 000  Ft

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



Csákvári és Bodméri Hírmondó2010. április4

8083 Csákvár, Szabadság tér 8.   
www.esterhazyiskola.fw.hu

Iskolánk sportkedvelő diákjai Jankyné Kővári Csilla pedagógus szervezé-
sével március elején részt vettek a TV2 csatorna „Nagy vagy!” című 
játékos műsorában. A csapat tagjai között szerepelnie kellett úszó tudással 
rendelkező szülőnek, tanárnak, alsós, illetve felsős tanulónak is. A játék 
szabályai szerint egy híres embert sorsolnak a csapatok mellé, így hozzánk 
Vincze Ottó, az egykori magyar válogatott labdarúgó került. A nagyon jó 
hangulatot a szurkolótábor biztosította, amely a főszponzornak az E-ON 
Hungária cégcsoportnak köszönhetően konga dobosokkal is bővült. A ver-
seny egész nap tartott, így mindenki nagyon elfáradt, de a gyerekek annyi-
ra élvezték a vetélkedést, hogy már most elkezdték a felkészülést a szep-
temberi játékokra.
A vetítés 2010. április 18-án reggel lesz a TV2 csatornán, mely igen jó szó-
rakozásnak ígérkezik!               Nagy Alexandra Renáta

... és amikor „NAGY VAGY!”

Nemrég D.A.D.A – azaz Alkohol- AIDS elleni küzde-
lemre felhívó – kiállításnak adott otthont a csákvári Gróf Esterházy Móric 
Általános Iskola.
A kiállítás megnyitóját Setét Vilmos, a csákvári Rendészeti Kerekasztal 
elnöke vezette fel. A megnyitón részt vett Giesz János polgármester, 
Lönhárd Vilmosné, az Esterházy Iskola igazgatója, Simon Katalin rendőr 
törzsőrmester, a program megbízott előadója, Keller Ferenc rendőr őr-
nagy, a csákvári rendőrörs parancsnoka, Murvai Róbert rendőr őrnagy, a 
Bicskei Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti 
Osztályának vezetője, Sipos Endre rendőr zászlós, csákvári körzeti meg-
bízott, Faddi Péterné, a Mese-vár Óvoda vezetője, a csákvári Rendészeti 
Kerekasztal több tagja, és természetesen az iskola tanulói.
Simon Katalin rendőr törzsőrmester a következőket mondta el a prog-
ramról:
- Két évvel ezelőtt Csopakon ismerkedtem meg a programmal. Kedvet 
éreztem, hogy résztvegyek a program oktatásában. A kiállítás a Rendőr-
ség-történeti Múzeumból indult útjára Fejér megyében, így hoztuk el 
Csákvárra. A tizennyolc demonstrációs tábla lefedi a D.A.D.A. tematiká-
ját, bemutatva a gyermekeknek a problémákat, veszélyeket, megoldásokat. 
A D.A.D.A. célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszély-
helyzeteket. Legyenek képesek nemet mondani még a kortársaiktól érke-
ző csábításnak, kínálásnak is. A D.A.D.A. Program a maga eszközeivel 
hozzájárul az egészséges, normakövető életszemlélet kialakításához és 
ahhoz, hogy a gyermek ne váljon sem bűncselekmények áldozatává, sem 
pedig elkövetőjévé.    Pózsa Imre

Dohányzás- Drog-

D.A.D.A –vándorkiállítás Csákváron

Nagy izgalommal várta a Csákvári Kempo Klub gyermek csapata, hogy 
2010. február 13.-án megmérkőzzenek az ország más kemposaival. A téli 
idő közbeszólt, a hófúvás miatt elmaradt a verseny. Örömmel hallottuk, 
hogy mégis lesz verseny február 28.-án, így a sok befektetett munka nem 
vész kárba. Az ország minden részéről eljöttek a nyerni vágyó 6-13 éves 
gyerekek edzőikkel és szüleikkel együtt. Idén is a csákvári sportcsarnok 
adott otthont ennek a színvonalas rendezvénynek. A mi kis csapatunk 
minden erejét és ügyességét bevetette, hogy minél több érem "itthon 
maradjon". A hét meghirdetett versenyszámból hatban részt vettek a 
mieink: formagyakorlat, fegyveres formagyakorlat, 3 pontos küzdelem, 
földharc küzdelem, chikara kurabe és gyerek viadal. Éreztük az egész 
verseny ideje alatt, hogy nagyon jók a csákvári gyerekek, mert valaki 
mindig éremmel a nyakában jött a szurkoló szülők és az edzőtársak 
padjához. A verseny végén amikor összesítettük az eredményeket kiderült, 
hogy a vártnál jobban szerepeltek és 27 érmet sikerült szerezni (9 arany, 12 
ezüst, 6 bronz). A részvevő csákvári gyerekek névsora a következő 
- kezdő csoport: Bodrogai László, Dornyi Ádám, Gaál Dominik, Király 
Dániel, Kukoda Ákos Titli Patrik, Tuza Péter, Varga Márk 
- haladó csoport: Brandl Lilla, Sándor Stella, Brandl Attila, László 
Tamás, Németh Balázs, Sándor Erik, Sitkei Dániel
A szülők és a gyerekek nevében is szeretném megköszönni a két edzőnk-
nek Fehér Péternek és Ferenczik Józsefnek lelkiismeretes munkáját, hogy 
felkészítették a csapatot. 

Sándorné Szakács Tímea

VII. Csákvár Kupa /Zen Bu Kan Kempo/

1-2. osztályosok ezüstérmesek lettek. A csapat tagjai: Naszádos 
Artúr, Gulyás Bálint, Janky Barnabás, Hajdú Viktor, Tóth Bence, 
Kiss Renátó, Vitai Dávid, Magasi Botond, Izmindi Izsák, Boncz 
Balázs
3-4. osztályosok aranyérmet szereztek, ezzel továbbjutottak a 
megyei diákolimpia döntőjébe. A csapat tagjai: Sitkei Dániel, 
Potornai Máté, Tuza Dávid, Illés Balázs, Takács Gábor, Kónya 
Márk, Martin Dávid, Illés Sebestyén, Szabó Viktor, Máté Martin

Körzeti mezei futóverseny Csákváron (350-nél többen álltak rajthoz)
I. korcsoportos lány egyéni 3. Mohl Enikő (3.a)
fiú egyéni 1. Gulyás Bálint (2.c)
csapat 1. a lány és a fiú csapat is
II. korcsoport csapat: 2. lány csapat, 3. fiú csapat
III. korcsoport csapat: 2. lány csapat, 4. fiú csapat
IV. korcsoport csapat: 1. lány csapat, 3. fiú csapat

Népdaléneklési verseny területi fordulóján Bicskén a megyei dön-
tőbe jutott: a Százszorszépek csoportja: Tagjai: Dornyi Annamária, 
Kutrik Bianka, Törő Nikolett (8.a), Szakál Borostyán (8.b)
a Sárgarigók csoportja: Gulyás Hajnalka, Bódi Anna, Burai Kitti, 
Héring Edina, Imrefi Leila, Varga Eszter, Sztányi Emese, Németh 
Andrea, Krausz Dalma, Papp Dorina (4.b)

Népdaléneklési verseny megyei fordulóján Soponyán 
Arany minősítést kapott a Sárgarigók csoportja.
Arany minősítést kapott a Százszorszépek csoportja és továbbju-
tottak az országos döntőbe.

Víz világnapi megyei irodalmi pályázaton
3. helyezett  Dornyi Fanni (2.b)
elismerő oklevelet kapott Major Bence (2.b)
Víz világnapi megyei rajz pályázaton
elismerő oklevelet kapott Brandl Lilla (2.b) és Páll Alexa (3.b)

Országos Madarak és Fák Napja Verseny területi fordulóján 
1. helyezést ért el a Réti sasok csapata. Tagjai: Némedi Rita (6.b), 
Czompó Norbert (7.b), Nagy Zoltán (8.b) Továbbjutottak az orszá-
gos versenyre.
3. helyezést ért el a Parlagi sasok csapata. Tagjai: Galambosi 
Alexandra, Némedi Katalin (8.a), Horváth Krisztián (8.a) 

Mészöly Gedeon Anyanyelvi Versenyen Tabajdon:
1. helyezést ért el a Könyvmolyok csapata: Galamb Emese, Herczog 
Roberta, Tamás Anna (5.a)
4. helyezést ért el a Kisbaglyok csapata: Hardi Dominika, Máhr 
Barbara, Mohl Kamilla (5.b)
5. helyezést szerzett a Tudorok csapata: Ábrahám Noémi, Botka 
Gréta  (5.b) Németh Tamara (5.a) 

Megyei Kresz versenyen Székesfehérváron 3. helyezést ért el 
Majtán László 7.a

Bakonycsernyén a diákolimpia 2009/2010 lány kézilabda megyei 
elődöntőn csapatunk legyőzte mindkét ellenfelét és bejutott a döntő-
be. A csapat tagjai: Csákány Ramóna, Gulyás Nóra, Györök Berna-
dett, Herczog Boróka, Héring Edina, Hordósi Krisztina, Kaiser 
Alexandra, Kovács Vivien, Máhr Barbara, Némedi Rita, Németh 
Orsolya, Orlovics Regina, Schäffer Fruzsina, Somogyi Alexandra

A Széna Téri Könyvtárban megrendezett verses, mesés délutánon 
Székesfehérváron (ahol a Víz Világnapjával kapcsolatos műveiket 
olvasták fel a gyerekek) könyvjutalmat kapott az alsó tagozatosok 
közül Árki Kincső (2.a) a felső tagozatosok közül Némedi Katalin 
(8.a),   a Vörösmarty Rádió különdíját kapta:   Tamás Anna (5.a)

Körzeti futball diákolimpia Felcsúton
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Események egyházközségünk életében: gerített követ megpillantó Mária értesíti az apostolokat: Péter és János együtt 
Az országos karitász kezdeményezésére egyházközségünk is tartós élel- futnak. János előbb érkezik, csak betekint, nem lép be, hagyja a tekintély, Péter 
miszert gyűjtött. Az összegyűlt élelmiszereket a csákvári karitász szervezet odaérjen és bemenjen. Péter megvizsgálja, mintegy értékeli a látnivalót: hiva-
osztotta szét a helyi rászorulók között. A hívek adományából 25 családnak talosan mindent számba vesz. Lukács úgy fogalmaz, hogy „megrendülten tá-
tudtunk csomagot adni. Köszönjük mindenkinek a nagylelkű felajánlását. vozott a sírtól”. Végül a szeretett tanítvány is megnézi, s a látvány meggyőzi: 
Kegyelmekben gazdag Húsvéti ünnepeket kívánunk. lát és hisz. Amit néz, az hitre vezeti. Egy újabb szentírás-magyarázat átértel-

mezi a hagyományos fordítást: az a bizonyos kendő arra szolgált, hogy a halott 
állát felkössék vele, s aztán borították be lepellel a holtestet. Így azt nem külön Húsvét
látta János, hanem más helyzetben, mint a nagy leplet, de azon a helyen, ahová 

Húsvét - feltámadás! Egyetlen esemény, amely csendben, szemtanúk nélkül tették, gyűrűszerűen kidudorodva a beesett lepelből. Jézus nem úgy támadt fel, 
történt. Egyetlen esemény, mely összekapcsol embert és Istent, időbelit és mint Lázár, akiről levették a halotti leplet. Nincs más tanúság erre: az üres sír és 
örökkévalót, végest és végtelent. A halálig engedelmes Fiú visszatér az atyai az Úr megjelenése. Jánosnak pedig van hite, még mielőtt látta volna a feltá-
házba, a mennyei dicsőségbe, oda, ahonnét hozzánk érkezett. Ez az esemény madottat. Ahogyan az Úr érkezése az angyali üdvözletkor a harmatcsepp szü-
szüli a kereszténységet, melynek bölcsője húsvétvasárnap hajnalán a hideg letésének észrevétlenségével történt, távozása is ilyen: az állkötő kendő a kétrét 
kősír. Lepecsételhették, őrizhették a sírját, de lehetetlen, hogy a halál végleg összehajtott lepelben a szeretett tanítványnak jelzi, hogy Jézus átlépése új 
fogva tartsa az élet szerzőjét. életrendjébe, csendben, észrevétlen történt. 
Az igazán nagy titkok leírásakor az evangélium mindig tapintatos, visszafo- Vértesaljai László
gott, szűkszavú. Keveset mond, de ahhoz eleget, hogy higgyük: Jézus föltá-
madt és e hit által életünk legyen. Köszönjük Oszoli Lászlónak és Boros Ferencnek a zászlótartó talpak megva-
János evangéliuma feltámadás eseményét a „látás” eseményhez köti: az elhen- lósítását.

„Krisztus feltámadt!”

Március 14-én ünnepi istentiszteletet és megem- a balatonfűzfői hittan-áborban. Húsvét másod retettel hívogatunk mindenkit erre az alkalomra. 
lékezést tartottunk, az 1848-as szabadságharcról. napján délelőtt a templomban hirdette az Igét Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban, vagy az 
Nemzeti történelmünk e kiemelkedő eseményét Dezső Attila legátus. alábbi telefonszámon: 06-209-964-088.
felidézve, óvodás és iskolás gyermekeink szava- Április 24-én szombaton, du. 2 órai kezdettel kerül Május 11-én rovásíró versenyt szervezünk, a Kál-
latokkal, a gyülekezetünk énekkara pedig énekkel sor templomunkban a Cantata Floriana Kórustalál- vin teremben, de. 10 órától. Mindenkit szeretettel 
szolgált. Az ünnepi istentiszteleten Nt. Oláh Emil, kozóra, amelyen helyi, hazai és határon túli kóru- várunk. 
a Tábori Lelkészi Szolgálat esperese hirdette az sok lépnek fel. Mindenkit hívunk és várunk. A gyülekezetünk május 15-én szervezi a tavaszi 
Igét.  A Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde fenn- bogrács-partyt, de. 10 órai kezdettel. A templom-
Március 26-án és 27-én az RKIE focicsapata ba- tartójaként hirdetjük, hogy az elkövetkező nevelési udvarról indulunk a helyszínre, de. fél 10-kor. 
rátságos labdarúgó mérkőzéseken vett részt. évre lehetőség van óvodások-bölcsődések felvéte- Május 22-én, szombaton este 6 órakor konfirmá-
Pénteken délelőtt Debrecenben, a Református Kol- lére. Már most felhívjuk a kedves szülők figyelmét, ciói vizsgát tartunk a templomban. Az ünnepélyes 
légium csapatával mérkőztek meg, mely a diáknapi hogy akik igénybe veszik az elhelyezést, előzetesen fogadalomtételre másnap, Pünkösd első napján ke-
program egyik rendezvénye is volt. Délután Nagy- is érdeklődhetnek Horváth Kálmánné Gizike igaz- rül sor, a de. 10 órakor kezdődő ünnepi istentisz-
váradon, a Királyhágómelléki Egyházkerület ifi gató nőnél, a felvé-tellel kapcsolatosan. teleten. 
csapata volt az RKIE ellenfele. Május 1-jén cserkészpróbát tartunk a Vértesben.  Kérjük a konfirmandus korú gyermekek szüleit, 
Nagypénteken délelőtt ünnepi istentiszteletet tar- Várjuk a gyülekezet cserkészcsapatának tagjait hogy küldjék gyermekeiket vasárnap de. 10 órá-ra, 
tottunk, az esti alkalmon pedig úrvacsorát osztot- erre az alkalomra. a templomi előkészítőre, mert a konfirmáció életre 
tunk. Ez alkalommal az igehirdetés szolgálatát Ft. Május 2-án, vasárnap de. 10 órakor, istentisztelet szóló erőt, bátorítást és reménységet ad mindnyá-
Tóth Sándor ny. egyházkerületi főjegyző végezte. keretében köszöntjük a templomban az édesanyá- junknak. 
Húsvét első napján délelőtt úrvacsorás ünnepi is- kat, a Lorántffy Óvoda és Bölcsőde gyermekeinek a A balatonfűzfői hittantábort az idén július 12-18-ig 
tentisztelet volt a gyülekezetben, du. a Kálvin Ott- szolgálatával. szervezzük. Már most lehet jelentkezni a lelki-
honban szólt a feltámadás evangéliuma, Dezső Ezúton is hirdetjük, hogy  a Református Egyház- pásztornál, vagy az alábbi telefonszámon: 06-209-
Attila V. éves sárospataki teológiai hallgató tolmá- község az idén Kárpátaljára szervez kirándulást, 964-088. Részvételi díj: 12.000,- Ft. Konfirmandu-
csolásában. A délutáni istentiszteletet követően, május 7-9-ig. A szállás és az étkezés a nagydobro- soknak és cserkészeknek kedvezményt adunk. 
ének- és hangszerversenyre került sor, a hittanos nyi gyülekezetben lesz. Onnan kirándulunk Mun- Várjuk a cserkészettel ismerkedni akaró fiatalokat 
gyermekeink körében. A nyertes ingyen vehet részt kácsra, Ungvárra, Beregszászra és Szojvára. Sze- a Kálvin Otthonba, minden kedden, du. 2 órára.

Húsvéti imádság Május 2-án vasárnap a délelőtt 11 órakor kezdődő istentiszteletünkön szeret-
nénk köszönteni az édesanyákat, nagymamákat, keresztmamákat anyák napja 

Élő Isten, Fiad feltámasztásával elvetted a halál hatalmát, és ma üdvös- alkalmából. Szeretettel várjuk hittanosaink és konfirmandusaink szolgálatával 
séget hirdetsz az egész világnak! Szabadíts meg kishitűségünktől és két- és műsorával.
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Új egyesület alakult Csákváron!
Nevünk: Vaskapu Hagyományőrző Egyesület. 
Múlt év tavaszán néhányan a Vaskapu-völgyben emlékhelyet hoz-
tunk létre, nem kalapoztunk pénzért, nem kértünk segítséget. 
Mégis többen jöttek segíteni az emlékhely építésekor, illetve ké-
sőbb is újabb felajánlásokat kaptunk, amivel emelhettük a meg-
emlékezés színvonalát! 
Hálás köszönet minden hozzájárulásért!
Az építő társaságból szerveződött az egyesületünk azon célból is, 
hogy a történelmi megemlékezéseket folytassuk.  Továbbá részt 
veszünk természeti és történelmi értékek megóvásában.

Szeretettel várjuk június 5-én, szombaton 
immár egész napos rendezvényünkre!

Reggeltől MAGYAR kézművesek bemutatkozása és vására. Gye-
rekeknek íjászat, nemezelés, mézeskalács festés, csuhéjbáb készí-
tés, korongozás. Lovaskocsikázáshoz van kedve? Tartson velünk!
Fogyaszthat helyben készült szürkemarha gulyást, tarkedlit és 
lángost is. Délután megemlékezés a trianoni országcsonkítás 90. 
évfordulójáról. Ismét vendégünk: Wittner Mária 56-os szabadság-
harcos!
Este "nemzetirock" koncert a Karcolat együttessel.
Pontosabb részletekkel a következő Hírmondóban beszámolunk! 

Ha úgy érzi szívesen hozzájárulna az egyesületünk munkájához, 
keressen minket!
Pintér András, elnök: 70/379-1142
Ujcz Attila: 20/208-9043; hunati31@gmail.com

“Magyar az, akinek fáj Trianon" - (Illyés Gyula)

Úgy gondolom, be kell számolni olyan rendezvényekről is, amelyek 
rosszul sikerültek. Tartozom ezzel azoknak az embertársaimnak, akik 
bízva a szervezőkben, bennünk, vették a fáradtságot és eljöttek.
A kisállatvásár nevű rendezvényről van szó. Nagyon sajnálom, hogy 

az érdeklődőknek csalódniuk kellett, és az alábbiakban megpróbálom 
felvázolni a sikertelenség okait. Március 13-án volt Monoron az or-
szágos kisállatvásár. Kaptam egy jelzést, miszerint nem biztos, hogy a 
rá következő héten, azaz 20-án lesz mit eladniuk a tenyésztőknek, 
tekintve, hogy tenyészállatokat már nem adnak el, napos csibék pedig 
még nincsenek. Lehet, hogy rosszul választottuk meg az időpontot.
Kockáztattunk, mert nem akartunk egy olyan rendezvényt lefújni, 

amit már két hónapja hirdettünk. Ezúttal rajtavesztettünk, pedig a 
hirdetésünk többek között az Országos Kisállatenyésztők Egyesületé-
nek hivatalos honlapjára is felkerült. Helypénzt nem kellett kérnünk, 
amiért Csuta Zsoltot illeti köszönet. Azt szeretném elérni, hogy a csák-
vári állattartók is részt vegyenek ezeken az akciókon. A rosszul sikerült 
rendezvénynek mindazonáltal pozitív hozama is van. Néhányan az 
érdeklődők közül felajánlották segítségüket a következő rendezvény 
megszervezéséhez, amit ezúton is köszönünk 
Új hír, hogy életmód és ezoterikus klubot indítunk minden hónap 

utolsó szombatjának délelőttjén, ahol ingyenes tanácsadás lesz, illetve 
megadott témáról fogunk beszélgetni.. Mindenkit szeretettel várunk.
A május 2-ára szervezett vásárt kénytelenek vagyunk egy hónappal ké-

sőbbre halasztani, mert nagyon sokan jönnének, így időponti ütközések 
vannak. A pontos dátumot a következő hírmondóban tesszük közzé. 
Jelentkezni, és érdeklődni a 06 20 5897883-as telefonszámon lehet.

Szabóné Szommer Ildikó

dr. Kiss Gábor – Benkhard Borbála
KŐ KÖVÖN … MARAD

A beszédes cím egy olyan útikalauzt rejt, amely Magyarország élet-
telen természeti értékeivel ismertet meg minket.
A könyv Magyarország földtani objektumai közül 50 helyszín le-

írását tartalmazza. Ezek lenyűgöző méreteikkel, bizarr képződmé-
nyeikkel, vagy éppen a keletkezésüket rejtő múlt titkaival ejtik ámu-
latba a látogatókat. A bevezető részben rövid összefoglalást kapunk 
ezen értékeknek a természetvédelemben, valamint a turizmusban be-
töltött szerepéről. A bemutatóhelyek leírása egységes felépítést követ: 
a legfontosabb adatok (földrajzi koordináták, megközelíthetőség, 
látogathatóság, bemutatás formája, igénybe vehető turisztikai szol-
gáltatások) után a részletes ismertetőt olvashatjuk, amely kitér az adott 
érték földtudományi, valamint természetvédelmi jelentőségére. 
A szerzők nagy erénye, hogy a tudományos szakszerűség mellett egy-
úttal közérthető stílusban szólnak a nagyközönség felé. Az elkerül-
hetetlen szakkifejezések magyarázata a kislexikonban található. 
Az útikalauz a nemzetipark-igazgatóságok bemutatóhelyein kapható. 
Csákvárról azonban nem kell messze utazni érte, mert a Floriana 
Könyvtárból kikölcsönözhető, a Fazekas Emlékházban pedig megvá-
sárolható.

Kiadja: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Kiadás éve: 2007 (2. javított kiadás)
Méret: 145×210 mm; 216 oldal

Magyarics Gábor

Ha egy hozzánk tartozó meghal, a fájdalmunk leírhatatlan, amit 
még hónapokig átélünk. A szeretetünket már csak azzal mutathat-
juk ki, hogy virágot viszünk a temetésére. A legszebb virágot 
vesszük, amit csak meg tudunk fizetni, ezzel is enyhíteni próbál-
juk fájdalmunkat. A koszorú, vagy virág, a szeretetünk és tisztele-
tünk jelképe.
Most hozzád szólok, aki elloptad ezt a jelképet, nemrég eltemetett 
halottunk sírjáról.
Remélem, olvasod. Bár nem vagyok biztos, abban hogy a lelked 
megérinti, mert talán nincs.
Mert ha lenne, akkor nem tennél ilyet. Nem tudom, hogy a ker-
tedbe ülteted-e ki ezt a virágot, amit a sírról loptál. Érdekes lehet a 
virág fejlődését nézned. Mit érzel, ha ránézel? Eszedbe jut, mit is 
jelent ez másnak?
Az is lehet, hogy valakid meghalt, és nem volt pénzed venni vi-
rágot. De gondolj bele, mit érezne a halott szeretted, ha tudná hogy 
egy sorstársától loptad, amit az ő sírjára tettél. Meggyalázva emlé-
két, még azt a kis tiszteletet sem adva meg neki, amit talán szeret-
tél volna.
Hidd el, ha nincs pénzed, egy szál virág is lehet, a szeretet és tisz-
telet jelképe.
Ne gyalázd meg sem más, sem pedig a saját halottad sírját, és 
emlékét.
Az egyik hozzátartozó rendőrségi feljelentést tett. Reméljük lesz 
foganatja.

Freiberg Zsuzsanna

FELHÍVÁS

A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány a Vértes térségében természeti értékekben gazdag területek fenntartását, madárvédelmi, 
kutatási feladatokat lát el. Részt veszünk a helyi iskolák és a távolabbról érkező érdeklődők természetvédelmi oktatásában, tájékoztatásában, 
valamint mi látjuk el a Vértesi Natúrpark működtetésének koordinációs feladatait is. 

Kérjük, támogassa az 1% felajánlásával a Közalapítvány természetvédelmi céljait! Adószámunk: 18602487-2-11
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2010. március 10-én délelőtt különös „vendég” érkezett előbb a Mese – 
Vár Óvoda Szabadság téri, majd az Ady E. úti óvodájába. Gyönyörű pari-
pán, korhű egyenruhában egy Huszár látogatott el hozzánk.
A gyermekekkel már napok óta beszélgettünk a közelgő március 15-i ün-

nepről. Képeket nézegettünk, az ünnephez illő énekeket, verseket tanul-
tunk, zászlókat, kokárdát színeztünk, festettünk, barkácsoltunk. Az óvoda 
helyiségeit is ünnepi díszbe öltöztettük. S akkor jött a Huszár, akiről az 
1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezve sokat beszélgettünk. 
Az óvodába érkező Huszár azonban egy csapásra megoldotta minden 
ebbéli nevelési gondunkat. 
Érkezése - az ablakból láttuk - izgatott kíváncsiságot ébresztett gyerme-

keinkben. „Ki ő? Milyen szép a ruhája! De gyönyörű a lova!” – Gyermeke-
ink soha nem látott gyorsasággal öltözködtek, hogy mielőbb az udvarra 
érjenek, és találkozhassanak vele.
A kivonuló gyermeksereg előtt a Huszár méltóságteljesen tisztelgett, be-

mutatkozott, majd rövid bemutatót tartott, hogyan is harcoltak a szabad-
ságharcban a huszárok - karddal, karabéllyal, pisztollyal. Megismerked-
hettünk a huszárok korhű egyenruhájával, fegyvereivel, lovával és egyéb 
felszerelési tárgyakkal. Kezünkbe foghattuk a fegyvereket, felpróbál-
hattuk a kakastollas huszárkalapot, felülhettünk a huszár lovára….. az él-
mény tapintható közelségbe hozta a '48-as időket. Többen el is határozták, 
hogy ők bizony huszárok lesznek! Ragyogó délelőtt volt. Szívünk megtelt 
az összetartozás boldog érzésével, büszkék voltunk őseinkre, nemze-
tünkre. Beszélgetéseink, tevékenységeink új értelmet kaptak. Március 15-
re méltó érzésekkel, élményekkel öltöztettük fel lelkünket, erősítettünk 
gyermekeinkben hazánk, szülőföldünk szeretetét, így emlékezve, tiszte-
legve őseink előtt. 
Köszönjük ezt az élményt a szülőknek, akik lehetővé tették ezt szá-

munkra. Köszönjük Tóth Tihamérnak - a Huszár megszemélyesítőjének - 
a „Vértes” Történelmi Hagyományőrző Ifjúsági Egyesület képviselő-
jének.

A Csákvári Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hallgatói hét-
főn délután színvonalas hangversenyt adtak a házasságkötő te-
remben.
A repertoár tervezése során a tanárok vegyes hangszer- és hangzás- 
összeállításra törekedtek. Furulyán játszott: Tamás Kinga, Király 
Kitti, Szarka Bettina, Árki Kincső, Árki Kristóf, Csuta Rita, 
Barasevich Borbála, Burai Fanni, Nacsák Boglárka, Szabó Írisz, 
Czinkóczki Ágnes, Tamás Dóra, Brindus Szilvia. 
Zongorajátékkal készült: Hegyessy Nóra, Magasi Anna, Burai 
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Eszter, Horváth Krisztián. T
rombitált: Szabó Martin, Mészáros Máté. 
Gitáron játszott: Révfalusi Csongor, Tuza Dávid, Möntör Máté. 
Különleges fúvósok is felléptek: tenorral Major Bálint, fuvolával 
Tamás Anna, szaxofonnal pedig Némedi Rita. 
Dobszólóval mutatta be tehetségét Máté Sándor és Tuza Péter.
A hangversenyen Sági Richárd, a Csákvári AMI vezetőhelyettese 
eredményt hirdetett a Zene Világnapja alkalmából meghirdetett 
rajzverseny indulói között. A több mint hatvan beérkezett pálya-
műből óvodás kategóriában Horváth Bulcsú, Váradi Gergő és Bódi 
Ádám, az iskolások között pedig Hegyessy Nóra, Czinkóczki Ág-
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Az AMI vezetőhelyettese az idei évben elért sikereket is szóba hoz-
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A hangverseny végén egy nagy meglepetésben volt része a hall-
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Teljes cikk: www.fmh.hu/
Fotók: http://www.fmh.hu/helyi_hirhalo/ 20100330_tavaszi_hangverseny

1/Felhívjuk a Tisztelt Olvasók figyelmét, hogy leten, külterületen elásni, elégetni; (6) Kerti hulladékot égetni kizárólag 
tavaszi takarítási, kertrendezési és egyéb e/ szemetet, hulladékot a közútra, egyéb köz- minden hét szerdai napján 8:00-20:00 óráig 
munkák során ne feledkezzenek meg a Csák- területre kisöpörni, vagy ott tárolni; valamint szombati napján 8:00-12:00 óráig 
vár Nagyközség Önkormányzata Képviselő- f/ közkutak, közkifolyók környékén környe- lehet. A kerti hulladékégetés célját szolgáló 
testületének 23./2003./XII.17./  számú zetszennyező tevékenységet /pl. gépjármű- tüzet őrizetlenül hagyni tilos és veszély ese-
„A közterületek rendjéről, a köztisztaság- mosás/ végezni. tén, vagy ha a tűzre már nincs szükség, azt 
ról” szóló rendeletben foglaltakról. azonnal el kell oltani. A tüzelés színhelyén 

4.§/1/ A kerti hulladékot elsősorban hasz- tűzoltásra alkalmas kéziszerszámot és oltó-
Néhány fontosabb szakasz a rendeletből: nosítani, komposztálni kell. vizet kell készenlétben tartani. Szeles időben 
3.§ A köztisztaság, a közegészségügy és a /2/ Amennyiben a komposztálás nem lehetsé- tüzet gyújtani nem szabad.
környezetvédelem érdekében tilos: ges, aprítva a hulladékgyűjtő edényben he- /7/ A polgármester indokolt esetben a kerti 
a/ minden olyan anyagnak a település bel- és lyezhető el. hulladék égetésére részleges vagy az egész 
külterületén történő szabálytalan tárolása, /3/ Az avar és kerti hulladék égetésére csak községre kiterjedően tűzgyújtási tilalmat 
amellyel környezetszennyezés idézhető elő; abban az esetben kerülhet sor, ha eltávolítása, rendelhet el.
b/ közterületeken, autóbusz megállóhelyein a hasznosítása más módon nem lehetséges. Aki a munkálatok során a rendelkezéseket 
szemetelés és a hulladékok elszórása; /4/ Égetni csak a megfelelően előkészített, megszegi, azzal szemben - feljelentés, észle-
c/ szennyvíz vagy más szennyező, mérgező száraz kerti hulladékot szabad az emberi lés esetén - szabálysértési eljárást kell lefoly-
anyag utcára, közterületre, vagy magánte-rü- egészségre legkevésbé károsító módon, a tatni.
letre való öntözése, illetve kiengedése, vala- vagyon és személyi biztonság figyelembe A kellemetlenségek elkerülése érdekében, 
mint a házi szennyvíznek a használaton kívüli vételével lehet. kérem, mindenki lehetősége szerint igyekez-
kutakba történő bevezetése; /5/ A szabadban tüzet gyújtani csak úgy zen betartani a szabályokat.
d/ a nem komposztálható háztartási szilárd szabad, hogy az környezetére tűz- vagy 
hulladékot az ingatlanon belül vagy közterü- robbanásveszélyt ne jelentsen. Tóth András, hatósági irodavezető

Faddi Péterné
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A RKA soros ülését a Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület szertárá-
ban tartotta. A rendezvényen megjelent a Fejér Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Igazgatója, Filep Zoltán alezredes, valamint Gyö-
rök Ferenc tűzoltó alezredes, a Bicskei Önkormányzati Önkéntes Tűz-
oltóság Parancsnoka, Faddi Vilmos a Fejérvíz Zrt. Csákvári Üzem-
egységének vezetője, valamint Giesz János polgármester és Dr. Ko-
vács László alpolgármester. A vendégeket köszöntötte, és az ÖTE 
munkájáról beszámolt Szabó Mihály elnök.
Megegyezés született az ÖTE, valamint a Fejérvíz Zrt. szakembere 
között, hogy 2010. július-augusztusában közösen ellenőrzik a telepü-
lés tűzcsapjait.
Györök Ferenc tájékoztatta a jelenlévőket a települési tűzvédelmi esz-
közrendszer biztosításának lehetőségeiről.
Filep Zoltán „Teendők katasztrófa helyzet esetén” címmel vázolta a 
katasztrófavédelem intézményrendszerét és annak működését.
Györök Ferenc parancsnok felhívta Csákvár lakosságának figyelmét, 
hogy a balesetek, tűzesetek illetve a hatósági eljárások elkerülése érde-
kében tartsák be az önkormányzati rendeletben foglalt tűzgyújtási 
szabályokat a tavaszi kerti munkálatok során.
Filep Zoltán alezredes köszönetet mondott Giesz János polgármester 
úrnak, hogy a település tűzoltói, vállalkozói és önkéntes állampolgárai 
a nehéz hóhelyzetben is gondoskodtak a helybeliek és az átutazók 
biztonságáról. 
Setét Vilmos az RKA elnöke felkérte Keller Ferenc rendőr őrnagy urat, 
hogy munkatársaival fokozottabban figyeljenek a pincesorokra, mivel 
a közelmúltban több pincefeltörésre került sor. Keller Ferenc tájékoz-
tatta a kerekasztal résztvevőit, hogy érkeztek a rendőrségre bejelenté-
sek, és a nyomozások folyamatban vannak.

15 éves munkáért vettek 
át elismerést: fent balról 
kezdve:
Setét Vilmos, 
Puszta János, 
Takács István, 
Hideg László, 
Rabi István,
lent balról Kovács Pál, 
Győrvári Zoltán 
és Puszta József.

2010.március 15-én a Fejér Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén 

SZALMA JÁNOS
Tersztyánszky Ödön-díjat vett át

kézilabdaedzői pályafutása elismeréseként.
A kitüntetéshez szeretettel gratulálunk. 
Szalma Jánossal készült interjúnkat 

a Hírmondó következő lapszámában közöljük.

Tősgyökeres csákvári került az önkormányzati idősek otthona élére. 
A község képviselő-testülete március 30-i zárt ülésén választotta meg 
intézményvezetőnek Knausz Imrét. Megkérdeztük indíttatásáról és 
intézményvezetői elképzeléseiről.
- Bizonyára örült a családja, hogy sikeres volt a pályázat.
- Természetesen nagy volt az öröm. A döntő napon már nagyon vár-

tak itthon. Két lányom, a négyéves Virág, és a hatéves Réka éppúgy 
gratulált, mint a feleségem, Lejla. Neki egyébként is külön köszönettel 
tartozom, hiszen minden elképzelésemben támogatott.
- Az eddig betöltött munkaköre mennyiben kapcsolódott az idősek-

hez?
- Nagyon sok kapcsolatom volt és van az idős korosztállyal. Tizenhét 

éve dolgozok a Fejér Megyei Szent György Kórház Csákvári Gyógy-
intézetében a tüdőosztályon. Itt az ellátottak 70%-a az idős generá-
cióhoz tartozik. Nemcsak az egészségügyi problémáikkal találkoz-
tam, hanem a magánéleti gondjaikkal is: az elhagyatottsággal, az el-
magányosodással. Számomra az lesz a változás, hogy eddig első-
sorban a testi problémáikat kellett kezelnem, most pedig a lelki prob-
lémák kerülnek előtérbe, és ezekre kell gyógyírt találnom. De a ma-
gánéletemben is szoros kapcsolatot ápolok idősekkel. Nagyon érdekel 
a szőlészet-borászat, ha csak tehetem, a nemrég örökölt szőlőben 
tevékenykedek. Itt sokszor megvitatjuk az élet nagy dolgait az ott 
tevékenykedő idős emberekkel. Szeretek velük beszélgetni, érdemes 
meghallgatni azokat, akiknek nagy élettapasztalat áll a háta mögött.
- Milyen szakmai programot vázolt fel a pályázatában?
- A pályázatom sokrétű, hiszen az idősek otthona bentlakásos és 

nappali ellátási szolgáltatása mellett a házi segítségnyújtás, valamint a 
társulási formában működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
is az intézményhez tartozik. Első dolgom mindegyik tekintetében a 
dokumentáció áttekintése lesz. Igyekszem tájékozódni az ellenőrzé-
sek által támasztott elvárásokról. Vannak kisebb-nagyobb program-
elképzeléseim is, amelyeket meg szeretnék valósítani. Terveim között 
szerepel például egy hobbikert létesítése az idősek számára: semmibe 
sem kerül a megvalósítása, és megfelelő napi kikapcsolódást jelent 
azoknak, akik szeretnek kertészkedni. Az óvodás, iskolás és zeneisko-
lás gyermekeket szeretném rendszeresen meghívni szerepelni. Felve-
szem a kapcsolatot a helyi nyugdíjas klubbal is, közös programokat, és 
szorosabb együttműködést tervezek velük. Remélem, partnerre talá-
lok bennük. Havonta legalább egyszer bibilaórákat szeretnék szervez-
ni, ahol egy-egy felekezet lelkésze a bibliából felolvasott részletről 
beszélne. A célom az, hogy az ellátottak közül lehetőség szerint min-
denki megőrizze a szellemi frissességét. Ezek a programok a nappali 
ellátásban résztvevők számára is vonzóak lehetnek. A Család-
segítőben természetesen más programokra gondoltam. A legsarkalato-
sabb probléma a pszichológus hiánya. Már fel is vettem a kapcsolatot 
egy ilyen szakemberrel, és kutatom a lehetőséget, hogy költségvetési 
szempontból hogyan lehetne a legkedvezőbben kialakítani a heti egy-
két órás rendelést. 
- Mire számít az új környezetben az emberi kapcsolatok terén?
- Az idősek és a segítségre szorulók támogatása mindig is központi 

gondolata volt a személyes értékrendemnek. Remélem, hamar meg-
kedvelnek. A munkahelyi kollektívát javarészt ismerem, és úgy gon-
dolom, e téren sem lesznek problémáim a váltás során. Nyilván más-
ként közelítek a témához, mint az, aki egy évtizede ott dolgozik, de a 
két nézőpont kiegészíti egymást. A képviselő-testületnek pedig köszö-
nöm a bizalmat, és kérem jobbító szándékú gondolataim további 
támogatását.

Katonáné

2010.március 13-án este rendkívüli közgyűlést tartott a Csák-
vár Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagsága.
Az egyik megtárgyalandó téma a kiemelten közhasznú minő-
sítés megszerzése volt, a másik napirend két pályázaton történő 
részvétel.

Ki hinné, hogy a Csákvári Polgárőrség már tizenöt éve szolgálja a te-
lepülés lakosságát? Jelenlétükkel biztonságot nyújtanak Csákvár lakói 
számára 1995-ös megalakulásuk óta. 
A jeles évforduló alkalmából az egyesület ünnepi közgyűlést tartott, 
amelyen egyben a tisztújítást is lebonyolították. A régi elnök, Hideg 
László személyes okokra hivatkozva - tizenöt éves elnöki munka után 
- kérte a felmentését, a megyei és az országos polgárőr szervezetben 
betöltött tisztségeit megtartva. A közgyűlés eleget tett a kérésének, és 
egyúttal új elnököt választott Rabi István személyében. A szervezet 
pénztárosa Berecz Kitti lett. 
A közgyűlésen Giesz János is részt vette. A polgármester elismerően 
nyilatkozott a leköszönő elnök, és a tizenöt éves munkában résztvevő 
valamennyi tag áldozatvállalásáról. Giesz János hangsúlyozta: na-
gyon meg kell becsülni mindenkit, aki ingyen munkájával, fáradtságot 
nem ismerve segíti a községet, és tesz a lakosságért. A polgármester 
elismerő oklevelet adott át Hideg László leköszönő elnöknek, és kös-
zöntötte Rabi Istvánt az új elnök szerepében. 
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sem kerül a megvalósítása, és megfelelő napi kikapcsolódást jelent 
azoknak, akik szeretnek kertészkedni. Az óvodás, iskolás és zeneisko-
lás gyermekeket szeretném rendszeresen meghívni szerepelni. Felve-
szem a kapcsolatot a helyi nyugdíjas klubbal is, közös programokat, és 
szorosabb együttműködést tervezek velük. Remélem, partnerre talá-
lok bennük. Havonta legalább egyszer bibilaórákat szeretnék szervez-
ni, ahol egy-egy felekezet lelkésze a bibliából felolvasott részletről 
beszélne. A célom az, hogy az ellátottak közül lehetőség szerint min-
denki megőrizze a szellemi frissességét. Ezek a programok a nappali 
ellátásban résztvevők számára is vonzóak lehetnek. A Család-
segítőben természetesen más programokra gondoltam. A legsarkalato-
sabb probléma a pszichológus hiánya. Már fel is vettem a kapcsolatot 
egy ilyen szakemberrel, és kutatom a lehetőséget, hogy költségvetési 
szempontból hogyan lehetne a legkedvezőbben kialakítani a heti egy-
két órás rendelést. 
- Mire számít az új környezetben az emberi kapcsolatok terén?
- Az idősek és a segítségre szorulók támogatása mindig is központi 

gondolata volt a személyes értékrendemnek. Remélem, hamar meg-
kedvelnek. A munkahelyi kollektívát javarészt ismerem, és úgy gon-
dolom, e téren sem lesznek problémáim a váltás során. Nyilván más-
ként közelítek a témához, mint az, aki egy évtizede ott dolgozik, de a 
két nézőpont kiegészíti egymást. A képviselő-testületnek pedig köszö-
nöm a bizalmat, és kérem jobbító szándékú gondolataim további 
támogatását.

Katonáné

2010.március 13-án este rendkívüli közgyűlést tartott a Csák-
vár Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagsága.
Az egyik megtárgyalandó téma a kiemelten közhasznú minő-
sítés megszerzése volt, a másik napirend két pályázaton történő 
részvétel.

Ki hinné, hogy a Csákvári Polgárőrség már tizenöt éve szolgálja a te-
lepülés lakosságát? Jelenlétükkel biztonságot nyújtanak Csákvár lakói 
számára 1995-ös megalakulásuk óta. 
A jeles évforduló alkalmából az egyesület ünnepi közgyűlést tartott, 
amelyen egyben a tisztújítást is lebonyolították. A régi elnök, Hideg 
László személyes okokra hivatkozva - tizenöt éves elnöki munka után 
- kérte a felmentését, a megyei és az országos polgárőr szervezetben 
betöltött tisztségeit megtartva. A közgyűlés eleget tett a kérésének, és 
egyúttal új elnököt választott Rabi István személyében. A szervezet 
pénztárosa Berecz Kitti lett. 
A közgyűlésen Giesz János is részt vette. A polgármester elismerően 
nyilatkozott a leköszönő elnök, és a tizenöt éves munkában résztvevő 
valamennyi tag áldozatvállalásáról. Giesz János hangsúlyozta: na-
gyon meg kell becsülni mindenkit, aki ingyen munkájával, fáradtságot 
nem ismerve segíti a községet, és tesz a lakosságért. A polgármester 
elismerő oklevelet adott át Hideg László leköszönő elnöknek, és kös-
zöntötte Rabi Istvánt az új elnök szerepében. 

Csákvári és Bodméri Hírmondó 2010. április 7

Kiáltanánk sokan, ha volna kinek. folyósítható segítséget. Azért, hogy ne tévedjünk el a hatóságok 
Ezért kérdeztük meg az illetékeseket 2010. február 15-én hétfőn, útvesztőjében, illetve, hogy ne költsük feleslegesen időnket, ener-
a Szociális Kerekasztal ülését követően, kihez fordulhatunk ta- giáinkat, célszerű a teendők megismerése érdekében a Szolgálathoz 
nácsért, segítségért szükség esetén. fordulni.
Kovácsné Király Nikoletta asszony, a Családsegítő és Gyer- Közüzemi díjhátralék esetén megfontolandó, teendő:
mekjóléti Szolgálat Szakmai Egység Vezetője a következő taná- Ne várjuk meg, amíg a tartozásunk eléri a több tízezer forintos hátra-
csokat sorolja fel kérdésünkre: lékot! A hátralék keletkezésekor azonnal forduljunk a Szolgálathoz 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz mindenki (gyer- tanácsért a szolgáltatóval való egyezségkötés, illetve a válságkezelési 
mek, fiatal felnőtt, felnőtt, idősek) fordulhat bár milyen témában eljárások megismerése érdekében.
tanácsért, segítségért. A szakemberek az illetékesekhez irányít- Vezető asszony arra figyelmeztet: Akinél a szolgáltató már kikapcsolta 
ják az érdeklődőket, de szükség esetén, az ügyfél kérésére intéz- az szolgáltatást, vizet, villanyt, gázt, sokkal nehezebb helyzetbe kerül, 
kednek is, a segítséghez jutás elősegítése érdekében. mint az, aki időben kért segítséget. A közművek visszakapcsoltatása 
Állásvesztés esetén megfontolandó, teendő: hosszadalmas és drága folyamat.
Célszerű a Szolgálathoz fordulni azonnal. A szolgálat tájékoz- Településünkön működik az „Út a munkához„ elnevezésű állami-ön-
tatást nyújt a követendő eljárásról abban az esetben, ha valaki el- kormányzati finanszírozású közmunka program. Érdemes a pályakez-
vesztette az állását, illetve, ha valaki ellátás nélkül maradt. A Szol- dőknek, illetve a munka nélkül maradt munkavállalóknak érdeklődni a 
gálat egyidejűleg tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy milyen tá- Szolgálatnál, vagy Dornyiné Szekeres Erikánál a Polgármesteri Hi-
mogatási formák állnak rendelkezésre annak megakadályozá- vatal munkatársánál a részletek felől. Dornyiné Szekeres Erika asz-
sára, hogy a munkavállaló családja kiszolgáltatott helyzetbe ke- szony felhívja a lakosság figyelmét, hogy program nem csak az ala-
rüljön. csony iskolai végzettségű személyek számára nyitott. Minden nehéz 
Vezető asszony kiemelte, ne csak várjuk a jó szerencsét! Fontos, helyzetbe jutott munkavállalót, illetve pályakezdőt arra buzdít, hogy 
hogy azonnal kezdjük meg szükséges intézkedések megtételét, forduljanak tájékoztatásért a Szolgálathoz, vagy a Hivatalhoz.
annak érdekében, hogy újra munkához jussunk, illetve, hogy ELÉRHETŐSÉGEK:
azonnal kapjuk az államtól az álláskeresők részére folyósított Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  06 22 354-310.
támogatásokat, illetve az önkormányzattól a jogszabályok által Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda 06 22 582-309.

Immár hetedik alkalommal rendeztek Csákvá- veztek hozzánk a határon túlról is, most húsz fő alakokat kiállítani: voltak álló és mozgó célok. 
ron nemzetközi vadászíjász-versenyt. Huszon- cseh és szlovák versenyzőt köszönthettünk. A ta- Egyik helyen pedig magaslesről kellett lőni. 
három csapat, mintegy százötven nevező vágott valy decemberi versenyen a csehek és szlovákok Beiktattunk ún. futóvadlövést is, egy mozgó 
neki a Vértesnek, hogy felkutassa, majd a leg- mellett német és osztrák állampolgárok is vaddisznót kellett megfelelő helyen eltalálni. Ez 
több pontot érő találattal eltalálja a kihelyezett indultak. Már az első alkalommal is törekedtünk igen kedvelt, ám viszonylag ritka célfajta a 
célokat. A szervező Gál Ákos és felesége, Gál a színvonalas szervezésre, ennek tudhatjuk be, vadászíjász-versenyeken, különlegességnek 
Dániel, Tóth László, Harmath Tamás és Kovács hogy a környező országokból érkezők is kedvelik szántuk a mai napra.
András, mindannyian a Csákvári Torna Klub a csákvári vadászíjász-versenyeket. A szervezők teljes körű ellátásra törekedtek. 
íjász szakosztályának tagjai - A vadászíjászatnak szigorú versenyszabályai Kiss Péter és felesége gondoskodott arról, hogy 
- Az ország egész területéről érkeztek verseny- vannak – nyilatkozta Gál Ákos az egyik célhely a megfáradt vándorokat finom ebéd várja. 
zők – mondta el lapunknak Gál Ákosné. – Győr- bemutatása után. – Minden íjtípusra ki kellett 

Teljes cikk: www.fmh.hu/
ből, Sopronból, Pécsről, Egerből, Szegedről egy- számítanunk azt a lövéstávolságot, amelyet még Fotók: 

http://fmh.hu/helyi_hirhalo/20100315_vadaszijasz_versenyaránt fogadtunk csapatokat. Természetesen ne- elbír.  Igyekeztünk változatos három dimenziós 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. március 
30-án megtartott ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be 2 fő településőr 
foglalkoztatásának támogatására.

Településőrként foglalkoztatható:
- aki betöltötte 18. életévét
- cselekvőképes
- büntetlen előéletű
- rendelkezik az általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló 

bizonyítvánnyal
- rendelkezik a 26/2008.(XII. 20.) IRM rendeletben meghatározott 

szakképesítések valamelyikével valamint korábban szerzett OKL 33 
8919 01 számú ”személy- és vagyonőr” szakképesítéssel

A Képviselő-testület várja azon csákvári lakosok jelentkezését, akik rendel-
keznek fenti képesítések valamelyikével és vállalnák a településőri feladato-
kat meghatározott időtartamra, megbízási szerződéssel.



Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
ID. CSÁSZÁR ISTVÁN temetésén részt vettek, 
sírjára virágot, koszorút helyeztek el, fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek.   Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik apu-
kánk KOVÁCS JÓZSEF temetésén részt vettek 
és sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek.   Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, roko-
noknak, barátoknak, szomszédoknak, akik 
ID. ROSTA JÓZSEF temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek.          Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
KONSTANTIN PÉTER temetésén részt vettek, 
sírjára virágot, koszorút helyeztek el. Továbbá 
köszönetemet fejezem ki azoknak, akik a hosz-
szú, magányos estéket velem töltötték, hogy 
fájdalmamat enyhítsék, és akik kiadásaim ki-
fizetéséhez hozzájárultak.        Gyászoló család

Megköszönjük mindenkinek, akik édesanyán-
kat özv. BAKONYI SÁNDORNÉT utolsó útjára 
elkísérték, sírjára virágot helyeztek vagy bár-
milyen módon fájdalmunkban osztoztak.

Gyermekei
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APRÓHIRDETÉS
Hétvégi telkek gondozását, parlagfű mentesítését 
vállalom. Szabó: 06-70/548-1602

Megrendelhető előnevelt csirke 320 Ft/db áron. 
Március 20., április 10., május 22., június 12. 
Tel: 354-245  Budainé

Megrendelhető előnevelt húshibrid fehér csirke 
250 Ft/db áron. Március 20., május 22. Tel: 354-245 
Budainé

Csákváron a Petőfi utcában 554nm-es összköz-
műves építési telek eladó: Irányár: 4.600.000 Ft. 
Érd: 22/254-446,  06-20/973-8628

350 cm -es másfél éves 1.100 km-t futott négyütemű 
robogó eladó. Irányár: 160 eFt. Tel.: 06-20/214-
5460

Kerti tóban vagy akváriumban tartható díszhalak 
eladók. Érd: Széchenyi u. 19., Tel: 06-20/4918645

Gépjármű és munkagép villamosság, állófűtés 
szerelés. Tel: 06-22/582-166, 06-20/392-9333, 
06-20/978-9311

Gépjármű és munkagép klíma javítás és fertőtlení-
tés helyszíni kiszállással is. Tel:06-22/582-166, 
06-20/9789311

Választási malacok eladók. Érd.: 254-893; Úttörő 
tér 12.

ÉPÜLET-
TERVEZÉS!!!

Szigetvári Ferenc
okleveles építészmérnök

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Nyitvatartás:   H -  P: de. 09-11, du. 14-17; Szo: de. 09-12

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

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

Április havi újság lapzárta:
2010. április 30., Péntek

BORO-BERTA KFT.
BURKOLATOK – 

ÉPÍTŐANYAGOK BOLTJA

Áprilisban CONSTRUMA

AKCIÓKKAL!
10-20-30% Kedvezménnyel!!!

KÍNÁLATUNK:
Építőanyagok: Tégla, Gerenda, zsalukő, 
pincefalazó, cement, mész, kéménytégla,

Leier, Schiedel kémények,
OSB lapok, lambéria, hajópadló, tetőléc, stafni.

Fenyő fűrészáru megrendelésre.
Betonvasak, vashálók.

Hőszigetelő anyagok: Rockwool, Isover
Hőszigetelő rendszerek: Nikecell, Baumit, Revkó

Tondach, Bramac, Mediterrán tetőcserepek
Zalakerámia, Gamma-kerámia járólapok, 

csempék,
Cimsec fugázók, sziloplasztok, purhabok 

LB Knauf csemperagasztók, padlókiegyenlítők
-betonesztrick, vakolatok, falazók,

mészhidrát, stukaturgipsz.
Zuhanykabinok, kádak, fürdőszobabútorok 

megrendelésre
Munkaruházat, szerszámok, csavarok, szegek, 

ácskapcsok.
Tetőfólia, párazáró fólia.

Kedvezményes házhozszállítás 
- nagyobb mennyiség esetén 

INGYENES!!!

 Nagy választékkal, egyre bővülő árukészlettel 
várom az építkezőket, felújítókat, kivitelezőket

telephelyünkön és mintaboltunkban!

Csákvár, Széchenyi út 58. 
(benzinkút előtt)

BORO-BERTA KFT. 
Herczog Attila

Tel.: 06-20-5911-649, 
Tel./Fax: 06-22-254-329

E-mail: boroberta@vipmail.hu


