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2011. FEBRUÁR

Február 27-én 15.00 órakor 

Liszt Ferencre emlékezik 
a KDNP helyi szervezete és a Református Egyházközség. 

Közreműködik: Pitti Katalin operaénekes,
Hegedűs Valér zongoraművész és fia.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

a Publo konferenciatermében 

A csákvári gyülekezet elnöksége 
– a sárospataki és a debreceni reformátusokhoz hasonlóan – 

március 5-én, 19 órai kezdettel 
református jótékonysági bált szervez 

a Publo konferenciatermében.

Várhatóan az est vendége lesz: 
a Rajkó quintett, Kóka Rozália, s még más neves művész. 

Belépő jegyek 2500,- Ft-os árban 
– nyugdíjasoknak: 2000,- Ft – igényelhetők, 

mely magában foglalja a vacsorát aperitiffel. 
Jegyek korlátozott számban igényelhetők 

Zink Szmilkónénál és Nagy Lenkénél, valamint 
az alábbi telefonszámon: 06-20-931-80-75.

MEGHÍVÓ 
MÚZEUMI FOGLALKOZÁSRA

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
2011. február 19-én 15 órakor a múzeumba 

a tollfosztást felelevenítő foglalkozásra.

Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
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Képviselő-testületünk 2011. január 13-án és január 20-án tartott nyilvá- mér között létrejött szociális társulással kapcsolatos iratanyagot, amely 
nos testületi ülést. beadásra került a Fejér Megyei Kormányhivatal illetékes szervéhez.

A képviselő-testület a január 13-i ülésen elbírálta a jegyzői pályázato- Az önkormányzat egy korábbi üzlethelyiség bérleti ügyre vonatkozó 
kat, melynek eredményeként 11 pályázó közül Tóth Jánosné Csákvár igényét lezárandó peren kívüli egyezséget kötött Benke Edével, a Csalo-
Május 1. u. 1. szám alatti lakost, jelenleg Zámoly és Gánt községek kör- gány vendéglő tulajdonosával. A képviselő-testület több alkalommal is 
jegyzőjét választotta meg Csákvár jegyzőjévé, Csákvár és Bodmér köz- tárgyalta az ügyet, melynek eredményeként a kölcsönösen kialkudott 
ségek körjegyzőjévé. Körjegyző asszony 2011. február 15. napjától tölti végösszeg 1.400.000 Ft lett.
be hivatását településünkön, a köztisztviselői esküt pedig megválasztását A képviselő-testületi ülésen tájékoztatást kaptunk arról, hogy felmérésre 
követően azonnal letette. került valamennyi intézményünk állapota. Állagmegóvó karbantartásként 

Az aljegyzői pályázatok elbírálására is sor került, a testület döntése alap- 2,6 millió Ft kerül betervezésre a 2011. évi költségvetésben.
ján aljegyző alkalmazására nem került sor. Helyette hatósági irodavezetőt A testület elé terjesztettem a belterületi utak forgalomszabályozásával 
vett fel a Polgármesteri Hivatal dr. Bognár Krisztián személyében, akik kapcsolatos lakossági, valamint a decemberi vállalkozói fórum keretében 
jogász és költségvetési könyvelő végzettségekkel rendelkezik. Az iroda- elhangzott vállalkozói javaslatokat. A testület az előterjesztést levette a 
vezetőt 4 hónap próbaidő kikötésével alkalmazzuk. napirendről, és egységesen, a község teljes területére vonatkozóan fogja 

A testület döntött 1 fő informatikus alkalmazásáról, aki a Polgármesteri vizsgálni a forgalomszabályozás problémáit még a tavasz folyamán.
Hivatalban tölti majd be feladatát, hatásköre azonban az összes önkor- A Fazekas Emlékházat üzemeltető Ternatour Bt. kérte a 2011. évi belépő-
mányzati intézményre ki fog terjedni. Szükségességét az iskolai nagyszá- jegy árak jóváhagyását az önkormányzattól. Ennek eredményeként a teljes 
mú laptop megérkezése indokolja, valamint az, hogy az iskolai informati- árú 300 Ft-ba, a kedvezményes 150 Ft-ba fog kerülni.
ka tanár GYES-re megy. Az informatikus napi 6 órás munkaidőben, 4 hó- A Településfejlesztési Bizottság ülésén sor került a szabályozási terv 
napos határozott idővel kerül felvételre, ennek elteltével a testület mér- módosítását átdolgozó mérnöki irodák árajánlatának megvitatására. A zárt 
legelni fogja, hogy továbbra is főállású informatikust alkalmaz, vagy vál- borítékban érkezett ajánlatokat nyilvános ülésen bontották fel és értékel-
lalkozóval köt rendelkezésre állási szerződést. ték. Végül a Fehérvár Építész Kft. nyerte el az árajánlatot.

A laptopok érkezésére tekintettel, valamint azért, hogy az önkormány- Nemsokára eljön az óvodai és iskolai beiratkozások ideje. Szeretnénk, ha 
zat valamennyi épületére kiterjedő legyen a vagyonbiztosítás, a biztosítási minél több szülő pontosabb képet kapna a csákvári közoktatási intézmé-
szerződést az önkormányzat alkusszal felülvizsgáltatta. Ennek eredmé- nyekben kínált lehetőségekről, ezért tájékoztató filmet készítünk, amelyet 
nyeként 85.500 Ft-tal kerül többe a vagyonbiztosításunk az eddigieknél. a Csákvár TV több alkalommal műsorra fog tűzni. 

Az önkormányzat képviselő-testülete és a Pénzügyi és Jogi Bizottság A következő képviselő-testületi ülést 2011. február 17-én, csütörtökön 
több olvasatban is tárgyalta a 2011. évi költségvetési rendelet tervezetét. 15 órától tartjuk a PM Hivatal házasságkötő termében, ahová minden 
A rendeletet február 17-i ülésünkön fogadjuk el. kedves érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várunk.

A képviselő-testület véglegesítette a Csákvár, Gánt, Vértesboglár és Bod- Katonáné dr. Venguszt Beatrix  polgármester

Napirendek:

1. Polgármester tájékoztatta a képviselőket a két ülés között végzett mun-
káról. December 17-én a Bicskei Munkaügyi Központ ismertette a 2011. 
január 1-jével életbe lépő új rendszert a közfoglalkoztatásban. Minden tá-
mogatást értékteremtő munkához kötnek, amire pályázni kell. 
Január 13-án együttes testületi ülésen vettünk részt Csákváron. Döntöt-
tünk az új jegyző személyéről, február 15-től Tóth Jánosné fogja betölteni 
ezt a munkakört. Kinevezésre kerül az új irodavezető is Dr. Bognár Krisz-
tián személyében.
2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésére vonatkozó tervezett meg-
vitatása. A polgármester hangsúlyozta, a kötelező alapfeladatokra a pénz-
eszközöket biztosítani kell. Fontos a takarékos gazdálkodás a tartalékolás 
a felszíni vízelvezetés pályázatának önrészére.
3. A felszíni vízelvezetéssel kapcsolatos feladatok. A tervek elkészítésével 
az Önkormányzat a Budapesti székhelyű a Pentaterv Tervező, Vállalkozó 
és Szolgáltató KFT-t bízta meg. 
4. Az Önkormányzat a tulajdonában lévő külterületet megmunkálásra bér-
be adja. A megvásárlásra tett ajánlatot elutasítja. Szóba került, hogy szük-
ség lehet erre a területre egy esetleges ingatlan csere útján a temetői parko-
lás megoldásában.
5. Döntött a Képviselő-testület a Duna-vértes Köze Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról, és jóvá-
hagyta Dömös község csatlakozását. A társulásnak Bodmér község is tagja 
ezért kellet a jóváhagyásunk. 

Közmeghallgatás  2011. február 2.
Törvényi kötelezettségének tett eleget az Önkormányzat a költségvetés el-
fogadása előtt ismertette a település lakosságával a tervezetet és az anyagi 
lehetőségeket. 
Soron következő Képviselő-testületi ülés 2011. február 16-án 15.30-kor. 
Minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk. 

Balogh István László polgármester

Az önkormányzat szervezésében 2011. január 14-én este Viszló 
Levente a Pro Vértes Közalapítvány vezetője bodméri lakos a Vér-
tesi Natúrpark bemutatása címmel diavetítéssel egybekötött elő-
adást tartott.
Az előadás szervezésének egyik célja az volt, hogy az önkormány-
zat a falu lakosait közelebb hozza egymáshoz. A lakosok megje-
lenési számából úgy gondoljuk, hogy ez sikerült is.
Viszló Levente színvonalas előadását a lakosság nagy érdeklődés-
sel hallgatta, nagyon jó hangulatban, forró tea, forralt bor, ropog-
tatnivaló mellett.
Bemutatásra került szélesebb lakókörnyezetünk, a Vértes termé-
szetvédelmi területei, az őshonos állat és növényfajok.
A rendezvény másik fő témája a falu szellemi és tárgyi örökségével 
kapcsolatos anyagok gyűjtése volt. Ezzel kapcsolatban Viszló 
Levente bemutatta a már Csákváron összegyűjtött és rendszerezett 
régi fényképeket. Hasonlóképpen szeretnénk ezt Bodméron is 
megoldani, különös tekintettel a 700. évforduló megünneplésére. 
Ígéretet kaptunk a Pro Vértes Közalapítvány vezetőjétől, hogy 
ezzel kapcsolatban részükről minden segítséget megadnak.
Ezúton is szeretnénk kérni a település lakosságát, idős embereit, 
hogy a későbbiekben megjelölt időpontban jöjjenek majd el a Falu-
házába, hozzák magukkal régi fényképeiket, mondják el emlékei-
ket. Bodmér történetéből még hiányzik 1960-tól napjainkig terjedő 
időszak, melyet rögzítenénk az utókor számára, és a 2011-es Szent 
István-napi ünnepségre kiadványként megjelentetnénk, melyet a 
település minden lakásába eljuttatnánk.

Biró Dénesné 
alpolgármester

Letette az esküt Cservenka Géza, Csákvár Nagyközség Önkormányzata Településfejlesztési Bizottságának új külsős tagja január 13-án a testületi 
ülésen. Cservenka Géza, a 2010. december 31-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Major István helyét foglalja el a bizottságban.
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Várossá nyilvánításunk támogatását kértem képviselőtestületünk nevében a Fejér Megyei Közgyűléstől. Orosz Éva, a Fe-
jér Megyei Közgyűlés FIDESZ frakciójának tagja a következőket nyilatkozta:

- A Fejér Megyei Közgyűlés rendkívüli ülésen vitatta meg a meg a megyei főépítész által készített, és Varga Tamás elnök úr 
által előterjesztett javaslatot. Árgyelán János, a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakcióvezetője támogató hozzá-
szólását követően a Közgyűlés egyhangú szavazattal támogatásáról biztosította Csákvárt várossá nyilvánításával kap-
csolatban.

Támogatásáról biztosította településünket L. Simon László országgyűlési képviselő, valamint Wittner Mária országgyű-
lési képviselő is, aki a doni katasztrófára emlékező ünnepségünk vendége volt.
Várossá nyilvánítási pályázatunkat határidőben benyújtottuk a Kormányhivatalba, amely a törvényességi vizsgálatot 
követően támogató javaslattal továbbította az anyagot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondok a Fejér Megyei Közgyűlésnek,  L. Simon László országgyűlési képviselőnek, valamint Witter 
Mária országgyűlési képviselőnek várossá nyilvánításunk írásos nyilatkozattal történő támogatásáért.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester

Az idén is január 1. és március 20. között kell érvényesíttetni az vezek elsősorban azok részére, akik az Orbán napi borversenyen 
őstermelői igazolványokat azon gazdálkodóknak, akik a teljes indulni szándékoznak.
éves adókedvezményt igénybe akarják venni. Az érvényesítés to- A bormustra a borok előzetes kóstolását, bírálását, "mustrálását" 
vábbra is téritésköteles - 1000,-Ft - amit most nem a Postán, nálam jelenti, bírálóbizottság, pontozás és oklevélosztás nélkül, kötetlen 
lehet kifizetni. Új őstermelői igazolvány váltása 2000,. Ft.-ba formában. A gazda bemutatja borát, elmondja a rá jellemző ada-
kerül. tokat - szüret ideje, szüretelési mustfok, fejtések, derítések ideje, 
Január 15-től lehet igényelni a gázolaj támogatást is az elmúlt stb. - a többi gazda pedig építő szándékkal véleményezi a bemuta-
évre, illetve elmaradás esetén visszamenőleg legfeljebb 5 évre. tott italt. A mustrán elhangzó észrevételeket a borversenyig lehet 
A 2010-ben vásárolt gázolaj literje után 77,88 Ft. jár, és hektá- hasznosítani, elősegítve ezzel a borversenyen való minél jobb 
ronként - művelési ágtól függetlenül - 97 litert  lehet elszámolni. szereplést. 
Továbbra is követelmény hogy a számla a visszaigénylő nevére A bormustrát FEBRUÁR 16-ÁN , SZERDÁN 18 órakor tarjuk a 
legyen kiállítva. A kérelmeket papír alapon vagy elektronikus KÁLVÁRIA SÖRÖZŐ különtermében. A bírálandó borokat - 
felületen lehet eljuttatni a Vámhivatalhoz, de midkét formához személyenként legfeljebb 2 fajtát, fajtánként 3 üveget - mindenki 
szükséges az általam leigazolt nyilatkozat a jogszerű földhasz- hozza magával. A mustrát követően közös vacsora lesz, ennek 
nálatról. "NYILATKOZAT" és "BEVALLÁS" nyomtatvány - a költsége 1.500 Ft/fő, amit szintén akkor kell befizetni. 
papíralapú küldéshez - nálam kapható. Az induló "versenyzők" mellett - korlátozott számban - van lehe-

Szöllősi Pál, falugazdász tőség versenyen kívüliek részvételére is, az ő vacsoraköltségük 
 2.000 Ft./fő.

Fenti tájékoztatóm egyben meghívás is, és őszinte örömömre BOROS GAZDÁK FIGYELMÉBE !
szolgálna ha ezt minél több borosgazda elfogadná. Előzetes beje-

Örömmel tájékoztatom a boros gazdákat, hogy az idén is szeret-
lentkezéseket folyamatosan, de legkésőbb a rendezvényt  meg-

nénk megrendezni az ORBÁN Napi borversenyt, majd  azt köve-
előző nap 16 óráig várok személyesen vagy a 30/653-5871, 

tően  a pincejárást és a közös vacsorát. Ennek részleteiről a Hír-
ill.70/436-2469 telefonszámokon.

mondó későbbi számaiban tudósítok. Előtte - mint ahogyan a 
Móri Borvidéken már évek óta gyakorlat - BORMUSTRÁT szer- Szöllősi Pál, falugazdász 

Február hónapban sor kerül a Petőfi 
utcai játszótér karbantartásának el-
végzésére. A játszótéri elemeket be-
szállítjuk a régi (Széchenyi utcai) 
Polgármesteri Hivatal udvarába. 
Kérjük szíves megértésüket. A jó idő 
beálltával a játszótéri elemeket biz-
tonságos rögzítéssel visszaállítjuk 
eredeti helyükre.

Györök Tamás, 
Csákvári Kulturális és Sport 

Nonprofit Kft. 
ügyvezető

A Nemzetközi Nőnap alkalmából 
2011. március 12-én, szombaton 
szűrőprogramot és előadást szerve-
zünk a csákvári hölgyeknek.
Részleteket a Hírmondó következő 
számában, a rendelőintézetben elhe-
lyezett plakáton és a képújságban 
közlünk.

Dr. Nagy István, 
Dr. Kovács László, 
Dr. Wiesler Ferenc

Köszönetemet fejezem ki a január 14-
én megtartott Don-kanyar áldozataira 
való megemlékezésen John Istvánné-
nak emlékező gondolataiért, a Cim-
borák Férfikórusnak fellépésükért, 
Zolnai Sándornak a hangosításért, a 
rendezvényszervező csapat tagjai-
nak: Cservenkáné Krencz Szilviának, 
Nagy Józsefnének, Schmidt Attiláné-
nak, Kaszap Erzsébetnek és Kemény 
Józsefnek a lebonyolításban nyújtott 
segítségért.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
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Oroszlányi epicentrumból kiinduló 4,6-os erősségű földrengés rázta meg Fejér megyét, s ezen belül településünket is. Azonnal 
kapcsolatban léptem a Bicskei Polgári Védelmi Iroda illetékességével, jelentettem a történteket és megtettem az ilyenkor szükséges 
intézkedéseket. A képújságban meghirdetett felhívásomra 5 lakóház tulajdonos jelentkezett, a súlyosabb esetkehez a Polgármesteri 
Hivatal műszaki irodája kiment helyszíni szemlét tartani. Jelentősebb kár vagy személyi sérülés nem történt.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester

Bár az előrejelzések szerint újabb földrengés nem várható, a biztonság kedvéért fogadjanak el néhány jó tanácsot:
- Mindig legyen az időjárásnak megfelelő két váltás ruha elvitelre elkészítve.
- Érdemes plédet, elemlámpát, evőeszközt, esőkabátot is készenlétben tartani.
- Könnyen elérhető helyen legyenek a személyi okmányok, készpénz, valamint a rendszeresen szedett gyógyszerek. Legyen névre szóló 

lista a gyógyszerekről, a gyógyszerérzékenységről és a betegségekről, allergiáról, vércsoport adatokról. Írjuk fel a papírra az értesítendő 
hozzátartozók listáját.

- Mobiltelefont vigyünk magunkkal, de a mentési munka segítése érdekében legfeljebb csak segélyhívásra használjuk (a tele-fonhálózat 
túlterhelése akadályozhatja a mentési munkát).

- A mentési munkát lehetőleg segítsük, ha nem tudunk segíteni, ottlétünkkel ne akadályozzuk. Az eredményes mentés feltétele a 
fegyelmezett együttműködés.

Setét Vilmos, RKA elnök

Esterházy Iskola Kulturális és Sport Egyesülete 18486946-1-07Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a 
Floriana Könyvtár 15365965-1-07felajánlható:
ProVértes Természetvédelmi Közalapítvány 18602487-2-11

Csákvárért Egyesület 18488931-1-07 Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 18501616-1-07
Csákvári Fúvószenekari Egyesület 18499168-1-07

Közelünkben működő szervezet:Csákvári Iskola Tanulóiért Alapítvány 18485842-1-07
Szép Jelen Alapítvány (Fecskepalota) 19181084-1-07Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 18490073-1-07

Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18484009-1-07 A községünkben működő vallási felekezetek technikai számai:
Csákvári Polgárőrség 18484425-1-07 0011 - Magyar Katolikus Egyház
Csákvári Természetjáró Egyesület 18500103-1-07 0066 - Magyarországi Református Egyház
Csákvári Torna Klub 19820129-2-07 0035 - Magyar Evangélikus Egyház

A Rendészeti Kerekasztal első napirendje keretében Csákvár köz- Czövek György tulajdonos szóbeli nyilatkozatában vállalta az 
lekedési problémáinak felmérésére tett javaslatot. A Település- együttműködést, a rendszerek kialakításához viszont szükséges a 
fejlesztési Bizottság részére javasolják a Szabadság téri óvoda és az pályázatfigyelés és a sikeres pályázás. Etyeken már működik a 
élelmiszerüzlet előtt parkoló kialakítását, a Szabadság utcai Lila bolt térfigyelő rendszer, a Kerekasztal tagjai tanulmányi látogatást ter-
mellett az áru betárolásához szükséges hely áttekintését. Rendezni veznek a településre a működés megismerése érdekében.
kell a Rákóczi utcából a kórház felé menő út és a „pörgő” közle- A Rendészeti Kerekasztal javaslatot tett előadások megszervezé-
kedhetőségét. A prinzalé út a Vöröskapu utcát tehermentesítené, ezt sére. A lakástüzek megelőzésével kapcsolatos előadást kellene 
is érdemes lenne kialakítani. A Parksor utcát meg kellene nyitni a szervezni a Fővárosi Tűzoltóság tűzvizsgálójának bevonásával. 
Sportintézmény felőli oldalon. Át kell tekinteni a Dobogó, Fazekas, Emellett ismét indokolt lenne egészségügyi (felvilágosító) elő-
Vajda utca forgalomelvezető szerepét, főként a Bokréta utca teher- adást tartani az Esterházy Iskola megfelelő korosztályának. Java-
mentesítése érdekében. Rendezni kell a Szabadság utcai Éden solja továbbá egy újraélesztési előadás, esetleg tanfolyam szerve-
Wellness előtti veszélyes parkolásokat. Meg kell szüntetni a Bokré- zését is.
ta és a Szilárd Gyula utca kereszteződésében az útszűkületet. A A Kerekasztal belefogott az idei Rendészeti Nap szervezésébe, és 
Kossuth utcában a húsbolt felől indokolt lenne kijárati utat létesíteni. számít az előző alkalommal közreműködők segítségére számítva.
A nem, vagy rosszul látható közlekedési táblák megfelelő igazítá- Információk közzététele érdekében javasoljuk felvenni a Hírmon-
sára is sor kell, hogy kerüljön (pl. Nimród és Vértes utca sarka). dó számaiba a Fejér Megyei Rendőrkapitányság sajtószóvivője 
Második napirendként az újonnan kiépített, Kábelsat-2000 Kft. által közölt csákvári bűnügyi adatokat.
tulajdonában lévő vezetékes antenna hálózat lehetőségeivel foglal-
kozott a Kerekasztal. A hálózat alkalmas térfigyelő rendszer, Setét Vilmos, 
riasztó rendszer és segélyhívó rendszer jelének vitelére egyaránt. RKA elnök

BESZÁMOLÓ A RENDÉSZETI KEREKASZTAL 2011.  JANUÁR 12-I ÜLÉSÉRŐL

Figyelem!
Tisztelettel várjuk azoknak az aktív önkénteseknek a jelentkezését, akik rendelkeznek valamilyen szakismerettel, amelyet szívesen továbbadnak 
mások számára és vezetnének egy-egy csoportot. Létrehoznak, illetve irányítanak például fotós, irodalmi, színjátszó, képzőművészeti, szabás-
varrás vagy bármilyen szakkört, klubot, csoportot. Ezzel összefogják a fiatalokat és idősebbeket, Csákvár lakosságát, s lüktetőbbé tehetnék a 
település életét.
A jelentkezéseket várja Szmolkáné Bene Ibolya a következő számon: 30/2466862 vagy e-mailen: rendezvenycsakvar@gmail.com.
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érdekelt csákvári vállalkozókat, akik meg sze-Csatlakozás Kedves Csákváriak!
retnének jelenni a községi kínálatban, hogy szí-a Csákvári Sárga Oldalakhoz

A választások idején több vélemény is veskedjenek szóróanyagaikat eljuttatni a Pol-
Kedves Vállalkozók! gármesteri Hivatal titkárságára.elhangzott arra vonatkozóan, hogy a 
A 2010. decemberi Vállalkozói Fórumon Köszönjük Mári Ilonának a lehetőséget!csákvári önkormányzatot szolgáltató 
megjelentek körében felmerült az igény egy 

szemléletűvé kell tenni. Ennek érdeké- Csákvári Sárga Oldalak kiadványra, melynek 
Munkahely hirdetési lehetőségszerkesztését és kiadását az önkormányzat szer-ben indítjuk útnak „SZOLGÁL-

vezné. Ennek hátterében az állna, hogy a helyi TATÓ SZEMLÉLETŰ ÖNKOR- Kedves Vállalkozók!
vállalkozók is megismerjék egymás tevékeny- A „Szolgáltató Szemléletű Önkormányzat” MÁNYZAT” című rovatunkat, amely 
ségi körét, illetve a vásárlók, a szolgáltatásokat újabb eleme a központi helyen elérhető munka-talán nem lesz mindig ilyen bőséges igénybe vevő csákváriak is – amennyiben lehet- hely hirdetési lehetőség lenne. Kérem, hogy 

terjedelmű, de a fontos és aktuális infor- séges – csákvári vállalkozók közül válasszanak. amennyiben álláslehetőséget kívánnak közzé-
Az önkormányzat számára mindez iparűzési mációkat mindig tartalmazni fogja. tenni, küldjék el a főbb paramétereket a csákvári 
adó bevétel növekedést jelentene. honlapra is a polgarmester@csakvar.hu e-mail Ajánlom szíves figyelmükbe felhívása-
Elsőként a www.csakvar.hu internetes oldalon címre, hogy a munkát keresők koncentrált he-inkat!
kerülne sor a Csákvári Sárga Oldalak megjelení- lyen értesülhessenek róla. A munkalehetősége-
tésére. Kérjük, hogy küldje be elektronikus úton:Katonáné dr. Venguszt Beatrix ket - az elektronikus elérhetőségen túl - közzé-

(polgarmester@csakvar. hu címre) tesszük plakáton is a Polgármesteri Hivatal föld-polgármester
vagy papír alapon a Polgármesteri Hivatal titkár- szinti faliújságján. Kérem, segítsenek a rendel-
ságára az alábbi, vállalkozásával kapcsolatos kezésre bocsátott információkkal, hogy mi is 

Kedves Csákváriak! adatokat: segíthessünk.
Vállalkozás neve:A Hírmondó januári számában kértem minda-
Vállalkozás székhelye: Falu Szépítési Napzon hiteltanácsadók jelentkezését, akik Csák-
Ügyvezető neve:váron működnek, és segíthetnek a bajba jutott 

Az Európai Unió az Önkéntes Munka Évének Vállalkozás adószáma:devizahiteleseknek. nyilvánította 2011-et. Tegyünk mi is települé-Vállalkozás tevékenységi köre:
Tisztelettel ajánlom figyelmükbe a felkéré- sünk, környezetünk szebbé tétele édekében! Elérhetőségek:
semre jelentkező három tanácsadót, akiknek Falu Szépítési Nap akciót hirdetünk 2011. ápri-Egyéb közlendők:
a figyelemfelhívó hirdetését az alábbiakban lis 16-án civil szervezetek bevonásával Csákvár Figyelem! közlöm. Mindegyik szakember DÍJMEN- virágosítása, fásítása, tereink és utcáink rendbe Csak a csákvári kötődésű (csákvári székhelyű, TESEN látja el tevékenységét, a hozzájuk tétele végett. Részleteket a Hírmondó követke-vagy csákvári vezetésű stb.) vállalkozókat jele-
forduló ügyfélnek tehát nem kell fizetnie szá- ző számában közlünk.nítjük meg a Csákvári Sárga Oldalakon. A hirde-
mukra. Remélem, minél több csákvári devi- tés minden helyi vállalkozó számára ingyenes 
zahitelesnek tudnak segíteni problémáik lesz, és mindenkinek ugyanazon hirdetési méret TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI megoldásában. áll rendelkezésére a fenti kérdések alapján. LEHETŐSÉGRŐL 

Megtagadjuk mindazon vállalkozások hirdeté-
1.) MAGAS A TÖRLESZTŐ RÉSZLETE? Gazdálkodó szervezetek figyelmébe ajánljuk, sét, akik iparűzési adó hátralékkal rendelkeznek 

hogy a TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába” Forduljon hozzám bizalommal és közösen a csákvári önkormányzatnál! Az adóhátralék 
elnevezésű program keretében bérpótló jutta-rendezésével együtt haladéktalanul megjelenít-megtaláljuk az Önnek megfelelő megoldást. 
tásra jogosult álláskereső foglalkoztatásához tá-jük adataikat az oldalon. A fenti feltételeknek 20 év szakmai tapasztalattal, tanácsadással 
mogatásra pályázhatnak.meg nem felelő vállalkozásokra vonatkozóan a tudok segíteni.
A munkaadók a TÁMOP 1.1.3 program kereté-honlap egyéb felületein kínálunk fizetett rek-Tilinger Gábor 
ben a munkaügyi központ kirendeltségéhez be-lámlehetőséget. A Csákvári Sárga Oldalak papír Mobil: 20/9357-346 és 20/5924-925,
nyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, alapú kiadását a képviselő-testület elé fogom Tel./Fax: 22/354-333, 
ha TÁMOP 1.1.3 programban résztvevő, bér-terjeszteni a forrásigény megjelölésével.E-mail: tilinger.gabor@t-online.hu
pótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoz-Várjuk hirdetési adataikat!
tatnak teljes munkaidőben, munkaviszony kere-

2.) NEVEM HORVÁTH FERENC, budapesti tében. Részleteket a www.csakvar.hu honlap Felvásárlási lehetőség 
születésű, 32 éves, immáron csákvári lakos. önkormányzati oldalán találnak.helyi kistermelőknek2000-től dolgozom az AEGON Magyaror- Polgármesteri Hivatal

Kedves Csákvári Termelők!szág Zrt-nek biztosításközvetítőként. 
Kérem, hogy amennyiben zöldség vagy gyü-Hitelcsere Programunkban 10%-kal alacso-

Tájékoztató a Nemzeti Civil mölcs értékesítését tervezik 2011-ben, fáradja-nyabb havi törlesztő részletet kínálunk euró-
nak be egy egyeztető megbeszélésre a Polgár- Alapprogram kiírásárólban a jelenleg fizetendő hiteléhez képest. 
mesteri Hivatal házasságkötő termébe 2011. Egyszerű és kényelmes, mivel nem kell a ka- Kedves csákvári civil szervezetek!
február 25-én, pénteken 17 órára. matot és THM-et figyelnie, hanem a jelenlegi Az NCA Közép-dunántúli Regionális Kollégi-
A megbeszélésen részt vesz Csuta Zsolt, a helyi törlesztő részletéből indulhat ki. Lakás és Sza- uma pályázatot írt ki civil szervezetek működé-
piac üzemeltetője, valamint Kiss László vállal-badidő biztosítás. A tájékoztatás díjmentes. sének támogatására. (A pályázat kódja: NCA-
kozó, a napközi és óvoda konyha üzemeltetője, Elérhetőségek: Tel.: 06-20-923-6326, KD-11, a kiírás letölthető a www.nca.hu webol-
akik lehetőségeket kínálnak az Önök számára. 06-30-598-0542, 06-22-951-057, dalról.) 
Tiszte-ettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Pályázhatnak mindazon szervezetek, akik az ún. E-mail: horvathferenc79@t-online.hu
EPER rendszerben regisztrálták magukat, a ki-
író szervezet régiójában van a székhelyük, és 3.) HITELKIVÁLTÁS, (akár 10-20 ezer Ft meg- Csákvár az Utazás Kiállításon 2009. december 31-ig bejegyzésre kerültek az takarítás), Hitelezés, Lakás és egyéb biztosí-
illetékes bíróságon.2011. március 3-án nyílik meg Budapesten az tások, Nyugdíjcélú megtakarítások széles 
Kérem, hogy amennyiben a fenti, illetve a rész-Utazás 2011. Kiállítás. Mári Ilona, a Fejér Me-

palettájával várom érdeklődő ügyfeleimet. letes pályázati kiírásban szereplő feltételeknek gyei Önkormányzat tulajdonában lévő Európai 
Brandl Csaba pénzügyi tanácsadó megfelelnek, vegyenek részt a pályázaton a mű-Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft. 
Tel.: 06-30-864-0167, ködési költségeik fedezete érdekében.ügyvezetője segítségével és közreműködésével 
Fax: 06-22-254-796, A pályázat megírásához igény esetén segítséget a sajtónapon képviselhetjük Fejér megye stand-
E-mail: csaba.brandl@gmail.com nyújt a Polgármesteri Hivatal.ján Csákvárt. Kérjük mindazokat a turisztikában 
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Kedves Tanulók!

Örömmel olvastam kedves soraitokat, amelyben leírtátok, miért minden jót kínál Nektek az Esterházy Iskola. Sajnos, nem 
tudtam választani a beérkezett 32 db kiváló esszé közül, ezért a farsangi mulatságon mindenkit megjutalmazok.
Az elkövetkező Hírmondó számokban minden fogalmazásból feltüntetek 1-1 idézetet, és a verses pályaműveket – melyek 
különösen tetszettek – teljes terjedelmükben megjelentetem.
Nagyon köszönöm, hogy megtiszteltetek pályázataitokkal. 
Íme, az első megjelenő mű:

„Miért szeretem az Esterházy Iskolát?”  -  Esszé pályázat eredményhirdetés

Az Esterházy iskoláról írták: diákjaink:  „Nagyon örülök, hogy egy remek lehetőséget kap az iskola, mert nemsokára 
laptopokat kapunk, és vetítünk is órán.”                                                            Zalai Daniella és Borda Mercédesz (4/A) 

Mikor hétéves lettem,
Rabul ejtett az iskola.
Mi értelme van ide járni?
Körülvett a sok csoda.

Nem értettem, mi a matek,
Miért kell ott számolni,
Majd később megtanultam
A kis könyvből olvasni.

És a tanulás közben
Sok barátot kaptunk,
Mindenkit megtréfáltunk,
Rengeteget játszottunk.

Ám most már nem vagyok
Hétéves, mert az idő szalad,
Itt állok a válás küszöbén,
A sok emlék itt marad.

S kérdezet, hogy miért jó
Az Esterházy Iskolába járni?
Megmondom neked, csak
be kell kukucskálni.

S ha benézel az ablakon,
Kedves tanító mosolyog, fogad,
Ha bekukkantasz az ajtón,
Érdekes könyv, csevegő gyerek hívogat.

Ugye, most már elhiszed, hogy
Sok barát akad,
S „egy jó barát a szomorúságban
felér százzal a vigaszságban”.

Mert lám, sokkal jobb
Barátokkal élni,
Mint magunkba bújva
Magyarázatot kérni.

Ezért majd évek múlva is emlékezek
Tanítóimra és az Esterházy sulira.
Mert ide szerettem reggelente jönni,
S remélem, egyszer-egyszer visszajárok oda.

Mohl Kamilla (6/B):  Az Esterházy Iskola

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

VERSENYEINK

Cecén a Megyei Népdaléneklési Versenyen a bicskei területi versenyről továbbjutott tanulók képviselték iskolánkat szóló ének kategó-
riában. Gulyás Hajnalka 5.b, Szarka Bettina 5.a, Szakál Péter 6.a egyaránt ezüst minősítést szerzett.
Szép Magyar Beszéd Verseny székesfehérvári fordulóján 7-8. osztályosok között 2. helyezést ért el Kovács Vivien 7.a 

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

Könyvújdonságainkból:

Hanna és a herceg (gyerekregény)
A mennyek küszöbéig 
(életrajzi regény Kínából)
A templomosok öröksége/Steve Berry 
(krimi)
88 magyar találmány
Ne szenvedj, szeress! (életvezetés)
A gerillaharcos kézikönyve/Che Guevara
Ajjaj, micsoda baj!/Geronimo Stilton 
gyerekregény
Viselkedjünk erdőn-mezőn 
(természetjáróknak)
Hajtogatott szalvéták
Szerelem több szólamra (tiniknek)
Bomlás/Slawomir Shuty (kortárs írók)
Környezetfejlesztés a kistérségekben

* * *
2011. február 17-én 18.30 órai kezdettel 
gépjárművezetői tanfolyam indul a könyvtár-
ban. Információra ajánljuk a www.stift90.hu 
honlapot. 
Jelentkezni és érdeklődni az 582-016 telefonszá-
mon, vagy személyesen a könyvtárban  lehet.

Január 7-én népes számú érdek-
lődő közönség előtt tartotta meg 
a televízióból ismert újságíró, 
Pálffy István legfrissebb, Egy 
kis hazai címmel indított soro-
zatának legújabb bemutatóját. 
A könyv Egy kis hazai – Pan-
nónia szíve, a Vértesi kistérség 
címmel a térség településeit 
mutatta be a belföldi turizmus 
számára.
A könyvben Csákvár kiemelt helyen szerepel történelmi múltjának és értékeinek kö-
szönhetően. Pálffy István valamennyi könyvtulajdonos részére személyre szólóan, nagy 
türelemmel dedikálta a kiadványokat.

Tájékoztatás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a decemberben megjelent Pálffy István: Egy kis 
hazai – Pannónia szíve – a Vértesi Kistérség című könyve bekerülési áron, 1825,-Ft-ért 
nálam megvásárolható. 
Kérem, hívjanak a következő számon: 06-30/246-6862 vagy jelentkezzenek a következő 
e-mail címen:  rendezvenycsakvar@gmail.com.

Szmolkáné Bene Ibolya
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„… a próbatétel reménységet nemz!” vérei szívébe önteni. Mi magunk is fel az erdélyi Hegyközkovácsiban szolgál, az 
(Róma 5:4) tudnánk sorolni, hogy milyen nehézségek egyetemes imahét keretében. A délutáni 

értek bennünket, nemzetközileg, vagy akár alkalmon pedig népfőiskolai alakuló ülés 
Reménységgel a jövő felé… országos tekintetben, s milyenek próbaté- lesz, ahol előadás megtartására kérték fel 

telek adtak csüggedésre okot. A kálvinista dr. Kis Boázt.A keresztyén ember reménységre teremtett, 
ember számol az aktuális próbatételekkel, s még akkor is így van ez, ha sokszor a Március 13-án, vasárnap az 1848-as forra-de tudja, hogy ezek valóban reménységet szomorúság, a fájdalom és a tehetetlenség dalomra emlékezve, ünnepi istentiszteletet teremnek. Ha így nézünk a próbatételek uralkodik rajta. Jól tükrözi ezt Pál apostol- tartunk templomunkban. felé, akkor tudjuk, hogy ezek nem önma-nak az idézett bibliai verse, csak a próba-
gukért vannak, hanem reménységet hoznak tételek megélése sokszor komoly lelki erőt Megköszönjük a templom fűtésére az eddig 
a szívünk számára. Nem a magunk erejével igényel az ember számára. A magyar nem- adott adományokat és kérjük a további 
kell megküzdenünk ezekkel a nehézségek-zet mindig is ilyen próbatételek alá volt anyagi támogatást, hogy szép templomunk 
kel, hanem Isten Szent Lelke velünk van, ha vetve a történelem folyamán, de mind vé- télen is meleg legyen. 
imádságban kérjük és reménységet is nyújt gig megsegített bennünket az Isten. Próba-
a jövő tekintetében. Nincs más alternatíva A diák- és gyermek istentiszteletet minden tétel és reménység – a magyar nemzet életé-
az ember számára, csak Krisztussal menni a vasárnap fél 10 órai kezdettel tartjuk, a ben tehát szorosan összekapcsolódik a ket-
próbatételeken keresztül, hogy megérkez- Kálvin Otthon fűtött társalgójában. Kérjük tő. Nem véletlenül írja Sajó Sándor a ma-
zünk a reménység örömébe. a kedves szülőket, nagyszülőket, küldjék gyar sorsról az alábbiakat:

gyermekeiket, unokáikat ezekre a foglalko-
„Magyarnak lenni nagy, s szent akarat, További híreink: zásokra. 
Mely itt reszket a Kárpátok alatt.

A párizsi reformátusok meghívására, janu-Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva, Megkezdődött a konfirmációi előkészítő, 
árban Nagy Lenke nt. Asszony úrvacsorás Viselni sorsunk – ahogy meg van írva.” ahová várjuk a 8. osztályos, vagy az azt el-
istentiszte-leten szolgált Párizsban, melyen végzett gyermekek részvételét, hogy fel Pál apostol is nem véletlenül írta a rómabeli 
részt vett a nemrég kinevezett nagykövet is. tudjuk készíteni őket a sikeres konfirmációi gyülekezetnek a fenti üzenetet, mert re-
Február 20-án, a gyülekezet lelkipásztora vizsgára. ménységet akart a nehéz sorban élő hittest-

Tisztelt olvasók! segítette a kárpát-medencei ifjúság sporttalálkozóját, amikor is 
A januári számból sajnos helyhiány miatt kimaradt a Csákvári rendszeresen játékvezetőként fegyelmezte a kézilabdáért rajongó-
Református Gyülekezet által Pro Ecclesia díjjal elismert személyek kat. Fontosnak tartotta, hogy egyházi alkalmainkon hitet tegyen 
laudációja. felszólalásaiban, beszédeiben és köszöntéseiben az általa is meg-

tapasztalt isteni szeretetről. 
GIESZ JÁNOS 1947. február 26-án született Csákváron. Az általá- A Csákvári Református Gyülekezet 50/2010. számú határozatával 
nos iskolai tanulmányok elvégzése után Bicskén érettségizik, majd köszöni meg Giesz János úr áldozatos szolgálatát s jó erőt és 
a csákvári általános iskolában képesítés nélkül tanít, míg felvételt egészséget kíván a csákvári gimnáziumban jelenleg is végzett 
nyer a debreceni Kossuth Lajos Tudományi Egyetem Bölcsészet- munkához, sok örömet a családban, így különösen a szép számú 
tudományi karára történelem-földrajz szakára. Ennek elvégzése unokákban.
után Csákváron tanít, majd 1977-től 1987-ig igazgató helyettes. 
Ezt követően igazgatóvá választják 1987-től 1997-ig, majd az a BRAUNBRAND JÁNOSNÉ KATONA JULIANNA, született Velencén, 
megtiszteltetés éri, hogy a megyei önkormányzatnál középiskolai 1926. január 13-án. 
referens főtanácsossá nevezik ki. Korán özvegységre jutott, házasságát Isten három gyermekkel 
1998-ban polgármesterré választják s a legutóbbi időkig ezt a tiszt- áldotta meg, de idősebb fia 36 éves korában meghalt. Számára a 
séget nagy lelkiismerettel, odaadással, áldozatkészséggel töltötte családban az unokák és fia és lánya családja jelentettek örömet. 
be, három cikluson keresztül. Szerették szomszédjai; ahol tudott mindenkinek segített. 
1970-ben köt házasságot Etyeken, a kedves Emikével, akivel a A Csákvári Református Gyülekezet aktív tagja volt. A nehéz idők-
bicskei gimnáziumban ismerkedtek meg, ahol kedves felesége a ben először a járulékszedés feladatát végezte el, de igazában min-
latin nyelv tanítása mellett kötelezte el magát, ide is tért vissza, denese volt a Csákvári Református Egyházközségnek. Számára 
majd Székesfehérváron a Ciszterci Gimnáziumból ment nyugdíj- realitást jelentett a bibliai Ige, a Korintusi levél alapján, vagyis: 
ba. Emike mindvégig hűséges segítőtársa volt, abban, amit Hora- ”Mindenek ékesen és szép renddel legyenek”.
tius így fogalmazott meg: „Et mihi res, non me rebus subiungere Szolgálati idejében a templom úrasztalán mindig friss virág volt, és 
conor”, vagyis, ami magyarul annyit tesz: „célom: a dolgokon én odafigyelt mindazokra a fontos dolgokra, melyek a gyülekezeti élet 
legyen az úr, s nem rajtam a dolgok”. 3 gyermekük született, akik szempontjából jelentősek. Amikor tehette, minden alkalmon, isten-
10 unokával ajándékozták meg őket. tiszteleten, áhítaton, bibliaórán egyaránt részt vett. Megélte a kálvi-
Giesz János a tanár, az igazgató és polgármester mindvégig a szülői nista kegyességet, ami azt is jelentette számára, hogy mindent meg-
házban kapott keresztény értékek megélője volt. Édesapja maga is tett azért, hogy mások is közeledjenek az hit megvallásához.
sokat segített gyülekezetünknek, ezért korábban egy post humus Szolgálatával 2007-ig dicsérte Istent, amikor is a Teremtő Isten haza-
Pro Ecclesia díjjal mondtunk köszönetet. hívta, hogy szolgálatával az égi templom körül forgolódjon. Braun-
Giesz János a Csákvári Református Gyülekezetnek mind igazgató, bradt Jánosné Katona Julianna példaadó kálvinista magatartását 
mind polgármesteri tisztségében áldozatkész segítője volt, mint ezért a Csákvári Református Gyülekezet Presbiteriuma a 51/2010. 
például a kántorkérdés megoldása idején. Tizenhat éven keresztül számú határozatával Pro Ecclesia díjjal ismeri el és köszöni meg. 
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„Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, Szentlélek indítását követve visszavonult egy magányos hegyi barlangba, 
ott vagyok velük” jóllehet tette nem éppen egyezett a kor püspök-eszményével. Innen vezette 

imádkozva, tanácsokat osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Vadálla-
Ebben az évben az ökumenikus imahét a hagyományos módon a három tok őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki. 
felekezet templomaiban; január 16-21-ig tartott. A keresztény/keresztyén Sajnos azonban nemcsak a keresztények ismerték a barlanghoz vezető 
testvérek együtt imádkoztak, és énekükkel dicsérték az Urat. Nagy utat, hanem Agricola helytartó poroszlói is, aki 316 táján még folytatta 
örömmel tapasztaltuk, hogy mindegyik napon sokan imádkoztunk együtt. Szebasztéban azt a keresztényüldözést, amelyet korábban még Licinius 
Az utolsó este a református testvéreinknél gyűltünk össze, ahol az imádság császár rendelt el. Az oroszlánokból, tigrisekből, medvékből és farkasok-
után finom süteményekkel és italokkal vendégeltek meg bennünket. ból álló derék testőrség nem tudott segíteni a remete-püspökön, mert ő 
 Február 20-án a házasság napja van. Várunk minden házaspárt házassági ellenállás nélkül engedte, hogy elfogják és Agricola bírói széke elé hurcol-
ígéretének megújítására, különös szeretettel azokat, akik 10, 20, 25, 30, ják. Mivel Balázst nem bírták hittagadásra kényszeríteni, a szokásos 
40, 50, 60… éve kötöttek házasságot. A kerek évfordulós házaspárok megkorbácsolás után siralomházba került. Vízbefojtás általi halálra ítél-
külön áldásban fognak részesülni, ezért kérjük őket, hogy előre jelentkez- ték, de végül is lefejezték. 
zenek a plébánián. Kérünk mindenkit, ha tudnak olyan házaspárokat, akik 

A római katolikus vallásban február 3-a Balázs-áldás napja. Az egyház e egyházközségünkhöz tartoznak, de nem itt kötöttek házasságot, jelezzék a 
jeles ünnepén a hívek olyan áldásban részesülnek a szentmiséken, amely plébánián, hogy őket is értesíthessük.
megvédi őket a torokbetegségektől.
Szent Balázs püspök segítségül hívása régi időkre nyúlik vissza. Rabsá-

SZENT BALÁZS gában is számos csodát tett, köztük egyik legjelentősebb az, amikor 
Balázs a korai kereszténység szentjei közé tartozik. segített egy szenvedő kisgyereken. A kisgyerek édesanyja hálából gyertyát 
Szent Balázs örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény és ételt adott a püspöknek - innen ered a balázsolás. Ez a liturgikus szokás a 
életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta. Balázs erre a 16. század körül keletkezett és a mai napig él.

Február 13-án vasárnap 11 órakor kezdőd rövidített istentiszteletünket János kaposvári lelkész, a Somogy-zalai Egyházmegye esperese. A püspök-
követően tartjuk zárszámadó egyházközségi közgyűlésünket, ahol beszá- választó közgyűlésre gyülekezetünkben március 20-án kerül majd sor.
molunk a gyülekezet anyagi helyzetéről, és megszavazásra kerülnek a Február 23-án szerdán 18.30 órai kezdettel tartjuk következő Férfikör 
lelkészi, felügyelői és tisztégviselői jelentések. alkalmunkat. Szeretettel várjuk gyülekezetünk felnőtt férfi tagjait. A hely-

színről és a témáról információt Szebik Károly lelkésztől kaphatnak. Február 28-én szombaton Pápán kerül sor az idei Egyházkerületi Napra. 
Ezen a napon sor kerül az egyházkerület püspökjelöltjeinek a bemutat- Február 25-én pénteken 18 órai kezdettel ifjúsági órát tartunk a paróki-
kozására. A két jelölt: Bencze András székesfehérvári lelkész és Szemerei án. Szeretettel várjuk gyülekezetünk ifjúságát.

FEBRUÁR HÓNAP IGÉJE: 
A teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. (Róm. 8,21)

Kedves Csákváriak!
A sajtóból ismertté vált, hogy Fejér megyében, Kulcs településen 
milyen tragédia következett be a löszfal egy részének leszakadásá-
val.
A Kulcsi Baráti Kör Közhasznú Társadalmi Szervezet és a Polgárőr 
Egyesület Kulcs, létrehozott egy elkülönített segélyszámlát az 
Alba Takarék-szövetkezet Kulcsi fiókjánál az alábbi számlaszá-
mon:  

58000078-20494232
A károsultak várják mindazok adományát, akiknek módjában áll 
bármilyen összeggel segíteni a rászorulókat.
Kérem, akik tudnak segítsék bajba jutott embertársainkat.
Köszönettel:              

Január 22-én ünnepeltük településünkön a Magyar Kultúra Napját. Az 
ünnepség megnyitója és köszöntője polgármesterünk erre az alkalomra írt 
saját verse volt.
Ezen a napon adta át Katonáné dr. Venguszt Beatrix az Ifjúsági Díjakat. 
A 2010. évi Ifjúsági Díjazottak Nádori Nóra, aki a sportéletben elért ki-
emelkedő tevékenységért részesült a jutalomban, és a Dallam Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Csákvári Tagintézetének Néptánccsoportja, 
akik több éves szorgalmas néptánc-tevékenységükért és a települési ren-
dezvényeken való színvonalas szereplésekért vehették át az elismerést.
A 2011-es évre Bursa Hungarica Ösztöndíjat elnyert felsőoktatási intéz-
ményekben tanuló diákok ösztöndíj-pályázat emléklapot kaptak. Az em-
léklapokat a Polgármester Asszony és Jankyné Kővári Csilla, a Humán 
Erőforrások Bizottságának elnöke adta át.
Végül Erkel Ferenc: Bánk bán című interaktív operamese előadását te-
kinthettük meg. Az előadásban a prózai részeket korhű jelmezekbe öltö-
zött csákvári fiatalok olvasták fel, s egy-egy jelenet után operarészletek 
kerültek levetítésre a 2000. évi nádasdladányi operaelőadásból. Az elő-
adás narrátora és rendezője Ütő Endre a Magyar Operaház egykori éne-
kese és rendezője volt, dramaturg és jelmeztervező Ütő-Dávid Lenke. 
A darab szereplői: II. Endre: Takács Rudolf, Gertrudis: Kutrik Bianka, 
Bánk bán: S. Molnár András, Melinda: Tubik Kata, Petúr: Cservenka 
Gábor, Ottó: Deák Gergely, Biberach: Hegedűs Péter, Tiborc: Horváth 
Krisztián, Soma: Bódi Panka. A lelkes közönség a művészek és fiatalok 
munkáját vastapssal köszönte meg. Ezzel az előadással Csákvár méltó-
képpen ünnepelte a Magyar Kultúra Napját.

Szmolkáné Bene Ibolya
Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a január 22-én megtartott Magyar Kultúra Napja 
ünnepség előkészítésében és lebonyolításában segítséget nyújtottak: Majorné Kiss Mónika a 
filmfelvétel vágása, Zolnai Sándor és Majtán Árpád hangosítás, Takács Rudolf, Kutrik Bianka, 
S. Molnár András, Tubik Kata, Cservenka Gábor, Hegedűs Péter, Deák Gergely, Horváth 
Krisztián, Bódi Panka a Bánk bán előadás szereplői, Nagy Józsefné, Ódor Györgyné, 
Cservenkáné Krencz Szilvia, Kaszap Erzsébet, Szabó Zoltánné, Kunstár Béla, Kunstár Béláné 
Takács Irén a lebonyolítást végző rendezvényszervező csapat tagjai, Wágner Lajos, Szmolka 
Péterné, Szabó Józsefné, Mihályi András, Lukács István, Adamek József, Möntör Lajos, 
Benczik Ferenc, Kedves Zoltán, Takács István, Klupács János, Schneider László, Gulyás 
Zoltán.

A Csákvári Önkéntes Tűzoltó Kiemelten Közhasznú Egyesület 
tagjai közül 6 fő: Gyökeres Ferenc, Lakatos Tibor, Veigli László, 
Szabó Zoltán, Szabó Mihály és Géber Lajos indultak szombat 
hajnalban Kulcsra, hogy segítséget nyújtsanak a mentésben részt-
vevőknek és a lakosságnak. 
A csákváriak a székesfehérvári tűzoltókkal együtt dolgoztak egész 
nap, ennek eredményeként 15 házat sikerült kiüríteni estig. Este 
fáradtan, de a segíteni tudás megnyugtató érzésével térhettek haza 
az egyesület tagjai.
Szabó Mihály az egyesület elnöke köszönetét fejezi ki Katonáné 
dr. Venguszt Beatrix polgármesternek és ifj. Ódor Györgynek, 
akiknek támogatása lehetővé tette az önkéntesek eljutását Kulcsra.

Szmolkáné Bene Ibolya

Katonáné dr.Venguszt Beatrix polgármester

A Magyar Kultúra Napján

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
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Mi is az a komposztálás? Ft, de a lakosság INGYENESEN jutott/ jut hozzá ezekhez az edé-
A komposztálás a természetes lebomlás elvén működő hulladékfel- nyekhez.
dolgozás, amelynek során egy olyan biokémiai folyamat zajlik le, Az első pályázat alkalmával komposztáló edényre jelentkezett lakosok 
amelyben a különböző mikroorganizmusok (baktériumok, gombák) között van még néhány, aki nem vette át ezeket az ingyenes komposz-
enzimek és oxigén segítségével, hő segítségével lebontják a szerves tálókat. Ezért a pályázat sikere érdekében kérjük azokat a lakosokat, 
anyagokat. A komposzt a legősibb és legtermészetesebb talajjavító, akikhez még nem kerültek el az edények, jelentkezzenek a Polgármes-
amellyel a tápanyagok és nyomelemek visszakerülnek a talajba és teri Hivatal Műszaki Irodáján.
gazdagítják annak élővilágát. Ugyanakkor a második pályázatban elnyert, szintén ingyenes, edé-
Miért fontos a komposztálás? nyekre korlátozott számban még lehet jelentkezni, szintén a Pol-
A komposztálás az Európai Unió környezetvédelmi politikájának fon- gármesteri Hivatal Műszaki Irodáján.
tos része. Számtalan előnyét lehet felsorolni a komposztnak, komposz-
tálásnak. Ezek közül a legfontosabb, hogy a komposzt értékes kincs  Az önkormányzat kéri a lakosságot jelentkezzenek az edényekért, 
valamennyi növény földjének, javul a talaj levegő-, hő-, és vízgazdál- végezzék el otthon a komposztálást, óvják ezzel környezetünket és 
kodása, a komposzt szinte ráfordítás nélkül egyszerűen, könnyen csökkentsék a család hulladékmennyiségét!
elkészíthető és legfontosabb, hogy csökken a családok hulladékmeny- Az önkormányzat ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a második 
nyisége ez által csökkenthető a hulladékgyűjtés, és –kezelés által nyertes pályázat nyitórendezvénye és a komposztálóedények átvéte-
okozott környezetkárosítás. lének időpontja: 2011. február 26. 10.00 óra, helyszíne a Ters-
Csákvár település kettő pályázatot nyújtott be, mindkettő nyert, így tyánszky Sportközpont lesz.
550 db komposztáló edényt vásárolt. Egy edény piaci ára kb. 24.000 Szmolkáné Bene Ibolya

2011. január 28-án közgyűlést tartott a Vértes Múzeum Baráti Köre sában, októberben Szverle Balázs, és Ujhelyi Dávid „Festmények és 
egyesület. Kalácska Róbert régész-muzeológus bevezetőjét követően, Fotók” című kiállításának adtunk helyet. Novemberben ismét a régi 
egyperces néma főhajtással emlékeztek a tagok a szilveszterkor tragikus mesterségek bemutatása zajlott a pásztorélettel kapcsolatosan, decem-
hirtelenséggel elhunyt volt elnökre, Major Istvánra, akinek hiánya az berben a nagy sikerű „Szeretettel adom - örömmel fogadom” elneve-
egyesületnek pótolhatatlan veszteséget jelent. A közgyűlés levezető zésű, karácsony előtti jótékonysági gyűjtésünk ismétlődött, immár 
elnöke Halászné dr. Metlágel Ágnes volt. Megválasztásra került az új harmadik alkalommal. Decemberben a kukoricafosztással ismerked-
egyesületi elnök, Illés Szabolcs személyében, (aki korábban elnökségi hettek meg a gyerekek gyakorlatban is, Kunstár Béla, Kunstár Béláné, 
tagként dolgozott az egyesület életében), valamint az elnökség tagjai kö- valamint Bodrogai Gyuláné vezetésével, december végén pedig 
zé választották Pózsa Imre nyugállományú rendőr századost.  Ismerte- évzárót tartottunk a Múzeum épületében.
tésre került az egyesület 2010. évi beszámolója, közhasznúsági jelen- 2011. évi terveink:
tése (www.csakvar.hu oldalon), valamint 2011. évi tervei, melyeket a Az Alapszabályban megfogalmazott céljaink elérése érdekében, egye-
közgyűlés egyhangúan elfogadott. sületünk továbbra is kiállításokat, előadásokat, konferenciákat kíván 
2010. évi tevékenységünk vázlatosan: szervezni, szakmai kiadványokat szeretnénk önköltségi áron készí-
A 2010-es év február-márciusában az egyesület munkáját „A régi teni, értékesíteni. Együttműködünk továbbra is a Vértes Múzeummal, 
mesterségek bemutatása” (Kunstár Béla, illetve Bodrogai Gyuláné valamint a Székesfehérvári Szent István Múzeummal, törekszünk arra, 
programfelelős közreműködésével) fémjelezte, volt fafaragás,- hogy a Vértes Múzeum anyagát a Csákvári Általános Iskola tanulói 
szabás-varrás, - valamint régi ételek elkészítése program. Februárban honismereti tantárgy keretében megismerjék, a honismereti szakkör 
a Leader, illetve NCA pályázatokról volt tájékoztató Schuszter Margit, munkáját szakmai anyagokkal támogatjuk.  Segítséget nyújtunk a 
valamint Mészárosné Hőbe Ildikó előadásában, és ekkor tartottunk Csákvárt érintő régészeti munkákban, valamint a fazekasság értékei-
foltvarró kiállítást is. Április 24-én történt meg dr. Csányi László em- nek felkutatásában. Figyelemmel kísérjük a pályázatokat, próbálunk 
léktáblájának felavatása, illetve a Múzeumban berendezett emlék- további támogatásokat, forrásokat szerezni. Szerepet vállalunk abban, 
szoba bemutatója. Májusban a XIV. Csákvári Sport Majálist szervezte hogy a Vértes múltját felderítő kutatások központi helye Csákvár le-
az egyesület az Úttörő téren. Júniusban a Múzeumok Éjszakájához gyen, valamint részt veszünk a községben működő információs köz-
csatlakozott a Múzeum, augusztusban a honismereti táboré volt a fő- pont kialakításában. Hagyományossá vált, illetve nagyon népszerűvé 
szerep, melyen 25 gyerek vett részt. Szintén augusztusban biztosított vált programjainkat, (pl.„A régi mesterségek bemutatása”) ,- termé-
helyet egyesületünk a Viszló Gyula emlékkiállításnak, valamint szak- szetesen - tovább folytatjuk.
mai tanulmányúton vettünk részt Pécsett, Európa Kulturális Fővárosá- Pózsa Imre, 
ban. Szeptember: „Kalandozások a múltban”, Viszló Levente előadá- VMBK elnökségi tag
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2011. 01. 15-én fergeteges jótékonysági bált szervezett a FIDESZ Sándor, Exner Béláné, Fehér Imre, Fülöp Éva, Giesz János, Herczogh 
Csákvári Csoportja, melynek bevételét a nagycsaládosok javára Attila, Hardtégen Gyula, Honvéd Vadásztársaság, Kaszap Imréné, 
ajánlotta fel. A hangulat remek volt, a résztvevők vastapssal köszön- Katonáné dr. Venguszt Beatrix Margit, Dr. Kis Boáz, Kiss László, 
ték meg a zenét biztosító ORIGO 69 zenekarnak, illetve a fellépését Körömhajlék Kft, Mári Ilona, Mári László, Mészáros János Elek, Mészáros 
ingyen vállaló Mészáros János Elek magánénekesnek a gyönyörű, Tamás, Németh János, Németh Zsolt, Papír- Világ, Schmidt Attila, Sepsi 
hangulatos zene-, illetve énekszámokat. Rudolf, Setét Vilmos, Sigmond Gábor, Szabó Attiláné, Szajkó János, Törő 
A NOE Csákvári Csoportja hálásan köszöni a FIDESZ Csákvári Cso- Gábor, Váli János, Viszló Levente, Dr. Wladár Sándor, Zink Szmilkó.
portjának a bál megszervezését, köszöni a résztvevőknek a támoga- Külön köszönet a szervezést, teremdíszítést, a bál lebonyolítását szemé-
tást, támogató, - illetve belépőjegy vételt, a rengeteg tombolavásár- lyesen, saját kezükkel végző személyeknek, valamint a bál fővédnökének, 
lást, valamint külön háláját nyilvánítja ki a tombolanyeremény Dr. Csernavölgyi Istvánnak, a Szt. György Kórház főigazgatójának, hogy a 
felajánlásokért, - melyeket ingyen bocsátottak a bál rendelkezésére - kultúrtermet a rendelkezésünk-re bocsátotta.
az alábbi cégeknek, vállalkozóknak, illetve magánszemélyeknek: Pózsáné Kocsis Ildikó,
Angol Rózsa, Bakonyi János, Benke Ede, Dornyi András, Dornyi a NOE  Csákvári Csoportja nevében 



Csákvári és Bodméri Hírmondó2011. február

Március havi újság lapzárta:
2011. március 4., péntek

APRÓHIRDETÉS
Ingatlanközvetítés Csákváron bármely cégnél ked-
vezőbb feltételekkel. Telefon: 06-20/943-9065, 
06-20/927-8720

Angol korrepetálást vállalok, egészen kisiskolás kortól. 
Érd: hétköznaponként 14-20 óra között. Tel.: 06-7029-
89117

Csákváron 1000 nm-es építési telek eladó: 2,7 millió 
Ft.  Érd.: 06-20/592-3388

Jó állapotban lévő Zanussi Tuborg mosó-szárító-gép 
eladó.  Érd.: 06-70/5810-546

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik felejt-
hetetlen szerettünk, SZMOLKA KÁROLY temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
mély gyászunkban részvéttel osztoztak. 

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik ZAKA 
GYÖRGY temetésén részt vettek, sírjára virágot, ko-
szorút helyeztek el, vagy bármilyen módon fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek.   Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
SZABÓ SÁNDORT utolsó útjára elkísérték, sírjára vi-
rágot hoztak, és részvétükkel fájdalmunkat enyhí-
teni igyekeztek.                            A Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
TÖRŐ LÁSZLÓNÉ temetésén részt vettek, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek vagy bármilyen módon fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek.   Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mind azoknak, akik test-
vérünket, TIBOLDI FERENCET utolsó útjára elkísér-
ték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és részvé-
tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.                                                

 Lázár Jánosné

Giesz János

HELYE: CSÁKVÁR, SZANATÓRIUM, RÖNTGEN LABOR

8083 Csákvár, Kastélypark 3.
HÉTFŐ, KEDD, SZERDA, PÉNTEK 7 - 9 óra között,
illetve  Csákvár Háziorvosi „SZTK” Szakrendelője

Csákvár, Szabadság tér 5.
MINDEN CSÜTÖRTÖK 9 – 11 óra között  (itt csak magánrendelés)

A SZOLGÁLTATÁS:
-  INGYENES (BIZTOSÍTÁSI ALAPON A „VOLUMEN-KAPACITÁS” EREJÉIG, BEUTALÓVAL!)

-  TÉRÍTÉSES (BEUTALÓ NEM SZÜKSÉGES) FORMÁBAN   3.000 Ft/ vizsgálati egység                                                          
EGYARÁNT MŰKÖDIK.

Egy vizsgálati egységnek számít:
· Has + kismedence · Pajzsmirigy + nyaki lágyrész
· Bármely izület párosan · Emlő + hónalji lágyrész
· Bármely régió dupplex doppler áramlásvizsgálata stb.

A MAGÁNRENDELÉS EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL SZERZŐDÖTT SZOLGÁLTA-
TÁS  (kp. – számla ellenében a pénztáraknál visszaigényelhető.)
ELŐJEGYZÉS (biztosítási alapon), ill. BEJELENTKEZÉS (magán) egységesen a

06-22/582-268 telefonszámon 08 – 14 óra között munkanapokon.

TÁJÉKOZTATÓ:
ULRTAHANG DIAGNOSZTIKA, ami az új készülékkel vizsgálható:

ÉRELMESZESEDÉS:  - nyaki nagyerek (carotis)-, végtagi erek (a.iliaca, femoralis, poplitea, 
tibialis p., dorsalis, pedis, varicositas, vénás thrombosis-thromboembólia veszélye) saphena 
mélyvénás beömlése – dupplex doppler-áramlásvizsgálata
MAGAS VÉRNYOMÁS:  - hasi nagyerek-, a.renalisok és szegmentális veseartériák doppler 
vizsgálata  (figyelem: fiatalkori v. hirtelen kezdődő magas vérnyomás)
PAJZSMIRIGY ÉS NYAKKÖRTÉRFOGAT NÖVEKEDÉS
FÁJDALMAS, DUZZADT IZÜLET  - térd, váll, csípő, csukló (carpalis alagút sy., gangion-cysta, 
synovitis)
FÁJDALMAS, DUZZADT HERE  - scrotum-here (hydrokele, varicokele, spermatokele, epididy-
mitis, daganatos elv., stb.)
TAPINTHATÓ ELVÁLTOZÁS AZ EMLŐBEN  - emlővizsgálat (ultrahang-mammográfia). 
Figyelem csak 40 éves kor alatt, ill. fölötte csak célzottan (tapintható csomó stb.)!
TAPINTHATÓ ELVÁLTOZÁS EGYÉB LÁGYRÉSZEKBEN  - hónalji, lágyéki, nyaki és bármely 
testrész nyirokcsomó ill. kóros lágyrész, idegentest, izomsérülés, izomszakadás
HASI FÁJDALOM, SÁRGASÁG, VÉRSZEGÉNYSÉG, FOGYÁS, ÉTVÁGYTALANSÁG, 
KÓROS MÁJFUNCIÓ, VÉRVIZELÉS, EGYÉB VIZELÉSI ZAVAROK, NŐI VÉRZÉS-
ZAVAROK  - hasi áttekintő, ill. kismedence vizsgálatnál továbbra is felhívom a kedves ügyfelek 
figyelmét az éhhomi állapot és lehetőleg tele hólyag állapot betartására a minél jobb vizsgálhatóság 
érdekében!
BÁRMELY KÓROS ELVÁLTOZÁS COLOR ILL. POWER DOPPLER ÁRAMLÁS-
VIZSGÁLATA

RENDEL: DR. ZSIGMOND LÁSZLÓ

A Csákvári Mezőgazdasági Szövetkezet 
növénytermesztési, gépesítési ágazatának irányítására 

keres munkatársat 

ÁGAZATVEZETŐ-NÖVÉNYTERMESZTŐ

munkakörbe.

Feladatok: növénytermesztés,  táblaszintű tervezések;
                  napi munkafolyamatok szervezése, irányítása;
                  gépműhely és géppark felügyelete, irányítása;
                  hozam és költségkimutatások készítése.

Elvárások: felsőfokú agrár, gépész végzettség;
                  minimum 2 éves szakmai gyakorlat a szántóföldi 

  növénytermesztésben;
                  rugalmas munkaidő és munkarend vállalása;
                  agilis, aktív önálló munkavégzés;
                  számítógép kezelői ismeretek;
                  B kategóriás jogosítvány;
                  büntetlen előélet.

Amit kínálunk: versenyképes jövedelem;
                         szakmai kihívás, fejlődés;
                         cégautó a terepi munkákhoz;
                         mobiltelefon.

Munkavégzés helye: a szövetkezet működési területe 
(Csákvár, Vértesboglár, Bodmér, Szár)

Amennyiben szeretne jelentkezni, 
kérjük küldje el önéletrajzát 2011. március hó 15. napjáig 

a szövetkezetünk címére: 
8083 Csákvár, Gurdi major 037/6 hrsz.

További információ a 06-20-8522-553 telefonszámon kérhető.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
ÉPÜLET-
TERVEZÉS!!!

Szigetvári Ferenc
okleveles építészmérnök

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

DR. SZABÓ  KÁROLY

Sebész főorvos

Csákvár Egészségház

Rendelési idő: péntek 8 – 10 óra

Telefonos előjegyzés: 
06-30/8461387 (Bordáné Marika)

·Általános sebészeti műtétekről kon-
zultáció 

·Kisműtétek elvégzése helyi érzéste-
lenítésben (anyajegy, szemölcs, be-
nőtt köröm, bőrkeményedés, zsír-
mirigy, verejtékmirigy, bőrtályog)

·Kiskiterjedésű visszér injekciós ke-
zelése 

·Aranyér gyűrűzése, lábszárfekély 
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