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Csuta Zsolt, cukrászmester 
„Házias vidámság” fantá-
zianevű fagylaltja lett idén 
az  „ÉV FAGYLALTJA”.
2010. június 7-én Budapes-
ten rendezték meg a XIII. Or-
szágos „Év fagylaltja” ver-
senyt.  40 szabadon válasz-
tott, és 40 kötelező ízű fagy-
lalt közül Csuta Zsolt „Házi-
as vidámság” nevű fahéjas-
szilvás-fehércsoki fagylaltja 
3 díjat vihetett haza. A sza-
badon választott íz kategó-
riában aranyérmes lett; az 
összesített pontszámban is

 első helyezést kapott, elnyerve ezzel a vándorkupát; valamint a 
„Legszebben díszített fagylalt” különdíját is neki ítélte a szigorú 
zsűri. Így ez a fagyi lett az „Év fagylaltja”. 
Megdőlt az eddigi rekord, mert egy fagylalt 3 díjat még soha sem 
kapott országos versenyen, illetve nem volt még példa arra sem, 
hogy falusi cukrászda vihette haza az „Év fagylaltja” díjat, ezzel is 
öregbítve települése jó hírnevét. Különleges még az is, hogy ebben 
az évben a legfinomabb fagylalt lett a legszebben díszített is.
A díjakhoz ezennel gratulálunk, és további sok sikert kívánunk 
munkájához!

Szerkesztőség

AKTUÁLIS

CSÁKVÁRI KÉSZÍTÉSŰ 
AZ „ÉV FAGYLALTJA”

Kedves Látógatóink!

A nagy érdeklődésre tekintettel

a keresztszemes és gobelin kiállítás
- eredeti terveinktől eltérően -  július végéig megtekinthető.

Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület

FELHÍVÁS
Az augusztus 20-i ünnepségen átadásra kerülő

Díszpolgári címre 
és Kulturált Környezetű Lakóház Kitüntető címre 
vár javaslatokat Bodmér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete.
A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal postaládájába várjuk, 

vagy a képviselőknek lehet eljuttatni.

Képviselő-testület

„Csákvár Szépe” szépségversenyt rendezünk
hagyományteremtő jelleggel  2010. augusztus 20-án este.

A szépségversenyen 18-26 év közötti hajadon hölgyek vehetnek részt.

Fődíj: a „Csákvár Szépe 2010” cím viselésének joga, 
valamint a vándorkorona, amelyet a jövő évi cím elnyerőjének 

kell majd átadni.

Jelentkezni, illetve érdeklődni lehet a 

csakvarszepe@gmail.com  e-mail címen.

A szépségverseny kellő létszámú jelentkező esetén lesz megtartva.

A csákvári képviselő-testület Schneider Béla lemondása után új  ügyvezetőt választott Györök 
Tamás személyében a sportkombinátot működtető nonprofit társaság élére. 

- Kevés  élsportoló gondol aktív korában a tanulásra.
- Nagy unszolásra kezdtem el tanulni, elsősorban a futball érdekelt. Édesapám és barátaim unszo-
lására „tanulgattam” és volt, hogy nem egyszer ők adták be helyettem a jelentkezési lapot. 23-24 éves 
korom táján kezdtem el a kezembe venni az életemet, és ettől fogva tudatosan készültem a sport-
karrier utáni időszakra.

- Milyen képzettséggel vágsz neki az ügyvezetői munkának?
- A Széchenyi István Szakközépiskolában végeztem gépésztechnikusként, majd üzletszervező 
technikusi oklevelet, alapfokú sportoktatói oklevelet, 2008-ban pedig a Testnevelési Főiskolán 
sportmenedzseri diplomát szereztem. Jelenleg is tanulok: az UEFA által akkreditált ún. B-licence 
futball edzői vizsgát már elvégeztem, és terveim szerint az A-licencet is megszerzem. 

- Milyen volt a sportkarriered?
- Csákváron szerettem meg a futballt, Knausz Imre és Magasi Péter voltak az edzőim. Tizennégy 
évesen a Videotonhoz kerültem, és amíg ide tartoztam, végig a magyar válogatott korosztályos 
utánpótlás csapataiban szerepeltem. Öt első osztályú magyar csapatban játszottam: a Siófoknál, a 
Videotonnál, a Sopronnál, az Újpestnél és a Balaton FC-nél. Külföldön is játszottam: Görög-
országba, majd Izraelbe. Jelenleg az Újpestnél vagyok az U14-es csapat edzője, focistaként pedig 
Csákváron játszok a helyi csapatban. 

- Milyen elképzeléseid vannak a sportkombináttal kapcsolatban?
- Véleményem szerint Schneider Béla az eddigi üzemeltetési formából kihozta a maximumot, és ami 
jól működött, azt mindenféleképpen meg kell tartanom. Természetesen vannak új ötleteim, de az első 
időszak szerintem az ismerkedésről és a helyzetfelmérésről szól, mert most indul el a nonprofit kft. 
mint szervezeti forma, és ezzel a sportkombinát eddigi üzemeltetése is gyökeresen átrendeződik. 

A csákvári képviselő-testület nevében Giesz 
János polgármester köszönte meg Schneider 
Béla sportintézmény-vezető sokévi munkáját a 
június 29-i testületi ülésen. 
Schneider Béla átvette a polgármestertől az 
ajándékot, egy Csákvár címerrel díszített vázát, 
és a meghatottságtól elcsukló hangon köszönte 
meg a búcsúztatást. 
Kérdésünkre elmondta: maga is aktívan spor-
tolt, az Alba Volán SC tájfutójaként kezdte, és ez 
a versenysport 1976-tól 2004-ig élt az életében. 
1989. január 1-jén – 29 éves fiatalemberként - 
nevezték ki Csákváron a sportkombinát ve-
zetésére. Sport iránti elkötelezett gondolkodá-
sát, munkáját 2007-ben a köztársasági elnök a 
Köztársasági Érdemrend bronz fokozatával is-
merte el. Ugyanebben az évben a Fejér Megyei 
Közgyűlés Tersztyánszky Ödön díjjal jutalmaz-
ta, 2009-ben pedig Takács Tamás díjat kapott. 
Az intézményvezető a Magyar Szabadidősport 
Szövetségben is, illetve a Sportintézmények 
Magyarországi Szövetségében is az elnökség 
tagja. A volt intézményvezető a Fejér Megyei 
Labdarúgó Szövetség főtitkáraként folytatja 
több évtizedes sportéletben eltöltött munkássá-
gát.

A képviselő-testület elbúcsúzott 
Schneider Bélától

Új ügyvezető 
a Sportközpontban

FOTÓ: LANDRA
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A május 25-én megtartott nyilvános ülésen az első napirendi pont keretében Giesz János nyilvános ülésen Giesz János Polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a két ülés között végzett 
Polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a két ülés között végzett munkáról és az átruházott munkáról és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról. 
hatáskörben hozott határozatokról. A második napirendi pont keretében a gyermekjóléti és A képviselő-testület a 2./ napirendi pont keretében megtárgyalta az önkormányzat és intézmé-
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót vitatta meg a képviselő-testület. A har- nyei 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását, melyet az év közben kapott pót-
madik napirendi pont keretében a 2009. évi építéshatósági munkáról készült beszámolót vitatta előirányzatok, átvett pénzeszközök és a képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtása 
meg és fogadta el a képviselő-testület. tett szükségessé. 

A Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának mó- A „Kompetencia alapú nevelés bevezetése Csákváron” című TÁMOP pályázat további 
dosításáról döntött a testület. kiadásainak előfinanszírozásához pénzügyi forrást biztosított. 

A továbbiakban a Gondozási Központ és Idősek Otthona technikai feltételeinek javítása érde- A következő napirend keretében a Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit Kft és az önkor-
kében „Az Idősek Tartós Bentlakásos Intézményeinek Kiegészítő Támogatására” benyújtott mányzat között létrejött feladat-ellátási szerződés-tervezetet tárgyalta meg és egészítette ki. 
pályázaton nyert 273.498.- Ft támogatás összegéhez 60.790.- Ft önrész biztosításáról döntött a A továbbiakban a Gondozási Központ és Idősek Otthona szakmai programját, Szervezeti és 
2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. Működési Szabályzatát vitatta meg és fogadta el a képviselő-testület az intézményvezető 

Megvitatta a testület a községgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges eszközök vásár- előterjesztésében. 
lására irányuló Településfejlesztési Bizottsági javaslatot és 1.500.000.- Ft-ot biztosított az ön- A 6./ napirendi pont keretében az állattartás helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet 
kormányzat tulajdonában lévő kistraktor és pótkocsi javítási és műszaki vizsgáztatási költségei- megalkotásával kapcsolatos előterjesztést ismertette dr. Hanák Mária jegyző. A rendelet-
nek fedezetére, valamint kisgépek és szerszámok vásárlására. tervezetet a júliusi ülésen terjeszti elő a Jegyzőasszony.

Döntött a képviselő-testület a civil pályázati alap felosztásáról 1.000.000.- Ft összeget osztott A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa májusi ülésén tár-
fel tizenegy civil szervezet között. Két szervezet támogatási igényét elutasította, mivel a kérel- gyalta a gyepmesteri feladatok közös, kistérségi társulás keretében történő esetleges megoldá-
mezőket más forrásból már támogatásban részesítette. sát. A tagönkormányzatoknak, - így képviselő-testületünknek is - nyilatkozni kellett arra 

Lakossági kérelmekre közterület térkő, valamint szegélykő burkolattal történő ellátását enge- vonatkozóan, hogy  csatlakozik- e önkormányzatunk a gyepmesteri feladat közös ellátásához. 
délyezte azzal a kikötéssel, hogy az esetleges közműépítések, vagy hiba elhárítása esetén kérel- A képviselő-testület úgy nyilatkozott, hogy a település területén a gyepmesteri feladatok 
mezők kötelesek tűrni a terület kártalanítás és helyreállítási kötelezettség nélküli felbontását. ellátását a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében kívánja megoldani, 

A Kossuth u. és Berényi út által határolt területrészek vonatkozásában megrendelte a felszíni ezzel a megoldással a jelenleginél kedvezőbben alakulnának a költségek.
vízelvezetési tervek elkészítését, valamint a még hiányzó utcák szintezésének megrendeléséről A továbbiakban az Általános Iskola Pedagógiai Programjának felülvizsgálatára vonatkozó 
döntött. előterjesztést vitatta meg és elfogadta a pedagógiai program módosítását.  

Településszabályozási rendelet módosítására érkezett javaslatokat véleményezte a képviselő- Döntött a képviselő-testület Csákvár Nagyközség Honlapjának megújítására beérkezett 
testület és indítványozta a Nagyközség Szabályozási Rendeletének átdolgozását, mely tartal- pályázatokról. 
mazza a belterületi szabályozási rendelet módosítását, valamint a külterület szabályozását is. A korábbi évben közoktatási megállapodást kötött önkormányzatunk a „Dallam” Alapfokú 

Csákvár Nagyközség Honlapjának üzemeltetésére kötött szerződés közös megegyezéssel Művészetoktatási Intézménnyel, amelynek alapján zeneiskola csákvári tagozatának 
történő felbontásáról döntött és ezzel egyidejűleg meghívásos pályázatot írt ki a honlap üzemel- 2009/2010-es tanévre az Önkormányzat támogatást állapított meg. A 2010. évi költségvetési 
tetésére. törvény január 1-jétől lecsökkentette a támogatás mértékét, ezért  a zeneiskola képviseletében 

eljáró Ludányi Tamás igazgató úr a zavartalan működés érdekében a 2009/2010. tanévre  
A június 8-án megtartott rendkívüli ülésen tárgyalt a képviselő-testület a Kossuth - Berényi biztosított támogatást 858.000.- Ft-tal kérte megemelni a fentiekben leírt normatíva csökkenése 

út által határolt területek felszíni csapadékvíz elvezetésének megoldása érdekében egy pályázati miatt.  A képviselő-testület a kérelemnek helyt adott és a támogatást megítélte.
lehetőségről. A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat benyújtja a KDOP-2010- A Petőfi utcai parkoló építésére érkezett árajánlatokat áttekintette, de a Településfejlesztési 
4.1.1/E Települési vízrendezés fejlesztése című pályázatot és biztosítja a 10.000.000.- Ft Bizottság javaslatát figyelembe véve a parkoló építését forrás hiányában nem támogatta.
önrészt, valamint megbízza az OTP HUNGARO_Projekt Kft-t  a pályázat elkészítésével. A be- Giesz János polgármester tájékoztatta a képviselő-testületi ülés jelenlévőit, hogy Schneider 
érkezett tervezési ajánlatok közül a SZÉL-VÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Béla július hó 1. napjától a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség Főtitkári posztját tölti be. 
2.275.000.- Ft+ÁFA tervezési ajánlatát fogadta el. Megköszönte a képviselő-testület és a maga nevében az ülésen jelen lévő Schneider Bélának a 

A szintezési munkákat azokon a területeken is el kell készíteni, ahol még ez nem történt meg. Tersztyánszky Ödön Sportközpont vezetőjének több mint 20 éves vezetői munkáját, valamint 
Amennyiben az önkormányzat nem nyer a benyújtandó pályázaton, úgy a csapadékvíz elveze- Csákvár sportéletében végzett kiemelkedő tevékenységét. További munkájához sok sikert, jó 
tése érdekében a legszükségesebb földmunkákat el kell végezni. erőt egészséget kívánt.  

A rendkívüli ülés 2./ napirendi pontjaként épületenergetikai fejlesztésekre és közvilágítás A viharkárok miatt érkezett bejelentéseket megvitatta és a továbbiakban a kárelhárítás érde-
korszerűsítésére szóló pályázati lehetőségről született döntés. A képviselő-testület  anyagi for- kében, anyagi lehetőségeihez mérten, a szükséges intézkedést a lakosság bevonásával megteszi.
rás hiányában ezen pályázati lehetőséggel sajnos nem tud élni, ezért úgy döntött, hogy az A Kotló-hegyben lévő ingatlantulajdonosok Viziközmű Társulás formájában kívánják meg-
energetikai számításokat elvégeztetik, amely egy későbbi pályázatnál felhasználható lesz. valósítani az ivóvízvezeték kiépítését. A képviselő-testület a jelentős költségekre tekintettel 

Zink Szmilkó építőipari vállalkozó felajánlotta, hogy a tűzoltó toronyhoz tartozó épület külső anyagi forrás hiányában nem tudja támogatja a beruházást. 
homlokzatát rendbe teszi a Fazekas-napra, melyhez a képviselő-testület 30.000.- Ft anyagkölt- Lakossági kérelem okán tárgyalt a képviselő-testület a település belterületi övezeteire kiter-
séget biztosított. A vállalkozó térítésmentesen végezte el az épület homlokzatának javítását, jedően egy esetleges „csendrendelet” megalkotásáról. Egyenlőre határozattal szabályozza, 
meszelését. hogy  vasár- és ünnepnapokon egész nap zajos tevékenység nem végezhető. (Ilyenek: fűnyírás, 

A „Vértes” Múzeum és a Tűzoltó torony bejárati ajtaja elkészült, melyhez 200.000,- Ft-ot motoros permetezés, rotálás, fafűrészelés, stb.)
biztosított a képviselő-testület a 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A „Vértes” Múzeum Baráti Köre Egyesület kérelmét is megvitatta a képviselő-testület, 

Az Önkormányzat fenntartásában működő Gondozási Központ és Idősek Otthona engedélye- melynek alapján a Tűzvédelmi Szabályzat elkészítéséhez szükséges segédletben szereplő 
zett férőhelyeinek megfelelő ellátotti létszám biztosításának érdekében a képviselő-testület – a okmányokat be kell mutatni. Ennek érdekében az önkormányzat illetékesei a szükséges intéz-
Szociális és Gyámhivatal által végzett ellenőrzés eredményeként - felhívta a Szociális és Egész- kedést megteszik. 
ségügyi Bizottságot, hogy az átruházott hatáskörébe utalt ápoló,- gondozó otthoni beutalásokat A Könyvtár igazgatójának kérelmében foglaltaknak a képviselő-testület helyt adott, mely 
függessze fel mindaddig, amíg a gondozottak létszáma a működési engedélyben meghatározott szerint engedélyezte az intézmény költségvetésében a belső átcsoportosítást 250.000.- Ft 
létszámot eléri. Knausz Imre a Gondozási Központ és Idősek Otthona vezetője tájékoztatta a összegben, melyet eszközvásárlásra kíván az intézményvezető fordítani. 
képviselő-testületet, hogy az ÁNTSZ által feltárt hiányosságokat megszűntették. Az intézmény Az Oktatási és Közművelődési Bizottság Elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet a bizottság 
pályázatot nyújtott be ágyak beszerzése érdekében, mely sikeres volt a berendezés megérkezett hatáskörébe utalt döntésről, mely szerint jóváhagyták az intézmény nyári zárva tartását 2010. 
az  intézménybe. augusztus 3-23 közötti időszakban.  

Faddi Péterné Óvodavezető tájékoztatást adott arról, hogy az intézményben befejeződött az Utolsó napirendi pont keretében a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
„Ovizsaru” program, melyet nagyon hasznosnak ítéltek meg az óvodapedagógusok. Társulás Társulási megállapodásának módosítását hagyta jóvá a testület. 

A rendkívüli nyilvános ülést követően zárt ülésen döntött a településőri pályázatokról, mely-
nek eredményeként Katona József és Mátrahalmi Ferenc pályázókat nevezte ki a feladat- A képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek a „Floriana” Könyvtárban 
ellátásra. nyitvatartási időben megtekinthetők. A képviselő-testület soron következő nyilvános ülését 

2010. július 27-én tartja, melyen minden érdeklődő állampolgár részt vehet.
2010. június 29-én megtartott nyilvános ülést megelőzően zárt ülést tartott a képviselő-

testület, melyen lakossági kérelmekről döntött. Ugyan ezen a napon 15 órakor kezdődött Polgármesteri Hivatal

Bodmér Község Önkormányzata 2010. május 26-án megtartott soron következő ülésén az egészítve a 2010. június 30-i ülésén dönt az ügyben. A Képviselő-testület, a Vértes Többcélú 
alábbi napirendeket tárgyalta:  Nyilvános ülés keretében a Képviselő-testület elfogadta a Pol- Kistérségi Önkormányzati Társulás 2010. évi költségvetésébe tervezett Elkülönített Alap 
gármester Úr beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, valamint jelentést a lejárt határ- terhére kiírt pályázatára, ismételten pályázni kíván. A pályázat közösségi célok érvényesülését 
idejű határozatok végrehajtásáról. segítő és hagyományteremtő programok pénzügyi támogatására szolgál. A testület úgy döntött, 

Az Önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátá- hogy az adventi készülődéssel összefüggő rendezvények anyagi fedezetére nyújt be pályázatot a 
sáról szóló beszámolót megvitatta és elfogadta. Társuláshoz.

A Fejér Megyei Önkormányzat a helyi különlegességek és hungarikumok összegyűjtésére Az aktuális ügyek napirend keretében, a Képviselő-testület a májusi vihar okozta károk hely-
kérte a Képviselő-testületet, de mivel az előírásoknak megfelelő anyagra javaslat nem érkezett, reállításának céljára 500 ezer forintot biztosít az általános tartalék terhére. A templomköznél 
a Képviselő-testület határozatot nem hozott. lévő vízelvezető árok helyreállítására árajánlatot kér a környékbeli vállalkozóktól.

A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet teme- Bodmér Község Önkormányzata 2010. június 21-én rendkívüli ülést tartott. A rendkívüli ülés 
tési segélyre vonatkozó részét módosította oly módon, hogy a sagely összegét nem a helyben összehívására azért került sor, mert hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz a köz-
szokásos legolcsóbb temetési költség %-os mértékében, hanem fix összegben, 25.000.- Ft-ban ségben óriási károkat okozott. Ezek megoldására a Képviselő-testület rendkívüli intézkedéseket 
határozta meg. hozott. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a községben áthúzódó patak medret minél előbb 

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulással tervezett, falugondnoki szolgál- kitisztítja, erre a feladatra az árajánlatokat megkéri, és a június 30-i soron következő ülésén dönt 
tatásra kötendő megállapodás tervezetet tárgyalta, és úgy döntött, hogy pontosításokkal ki- a kivitelező személyéről. A Vasvári Pál utca másik oldalán lévő árok vízelvezetési problémáiról 
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A május közepe óta tartó esők végett több gazdálkodónál tartós vízborítás vagy vízátfolyás miatt kipusz-
tulhatott a vetés, esetleg olyan is lehet, hogy – a területalapú támogatásban lejelentett ellenére - el sem tu-
dott vetni egy-egy parcellát. Az is lehet, hogy az állandóan mély talaj miatt nem tudta valaki elvégezni a 
szükséges növényvédelmi munkákat, s e miatt az adott parcella elgyomosodott. Mivel a területalapú 
támogatás egyik feltétele, a HMKÁ (Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot) betartása, ezért ajánlatos 
un. VIS MAIOR bejelentést tenni azoknak, akik a fenti okok miatt nem tudják gyommentesen tartani a 
vízkár sújtotta parcellákat. Ez a bejelentés mentesíti a gazdálkodókat, egy esetleges büntetéstől, a megmű-
veletlen (még most is átnedvesedett, járhatatlan) parcellák vonatkozásában, de természetesen nem men-
tesíti a hanyagságból vagy technológiai mulasztás végett elgazosodott parcellák esetén. 
Ajánlatos bejelentést tenni azoknak is, akiknek kipusztult a vetése, és az gyommentesen tartva mostantól 
„pihentetett” területként áll. Nem éri hátrány a támogatás szempontjából ezeket a gazdálkodókat, mivel a 
támogatás azonos a vetett és pihentetett területre. 
A Vis Maior rendelet szerint a kár bekövetkeztét követő 10 napon belül kell bejelentést tenni. Ezt úgy kell 
értelmezni, hogy a 10 nap attól a naptól érvényes, amikor a gazda már biztosan látja, hogy a kárt nem tudja 
elhárítani (pl.: vegyszerezni) vagy az adott területet „pihentetett” területté kell nyilvánítani, azaz kitár-
csázni a korábban elvetett növényt. A bejelentést számítógépes felületen (saját gépen vagy a bicskei körzeti 
irodában) és papír alapon is meg kell tenni, egyik az MVH-hoz, a másik a MgSzH-hoz kerül. 
Külön kezelendő azon gazdák kárbejelentése, akik kötelezően, vagy önként tagjai a nemzeti kárenyhítő 
programnak. Nekik a 32/2009.(lll.31.) FVM rendelet 2 sz. mellékletein, papírlapon kell bejelentést tenni. 
Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy egyidejűleg Vis Maior bejelentést is tegyenek. 
További információért, és a bejelentések elkészítéséért keressenek személyesen, vagy a 70/436-2469-es 
vagy 30/653-5871-es telefonszámon. 

Szöllősi Pál 

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

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

A KÖNYVTÁR
AUGUSZTUS 3- 23-IG ZÁRVA TART!

NYITÁS AUGUSZTUS 24-ÉN.
Minden olvasónknak kellemes nyaralást 

és pihenést kívánunk.

KÖNYVÚJDONSÁGAINKBÓL:
A tudattalan ösvényein (Mesterkurzus)
Ölelj át! A kötődő nevelésről mindenkinek
Építsünk passzívházat
Habsburg kontra Hitler (Fiziker Róbert)
Paolo Giordano: A prímszámok magánya
Dennis Lehane: Viharsziget
Herta Müller: Lélegzethinta 

(2009 irodalmi Nobel díjasa)
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő
Catherine Jinks: Nina és az anonim vámpírok
Oroszlán a könyvtárban
Varga Géza: Így írtok ti magyar őstörténetet
Ji-csing szerelmeseknek: Kínai jóslások könyve
Joanne Harris: Ötnegyed narancs
Vavyan Fable: Csontfuvola
Paulo Coelho: Brida

Erdei iskolában jártunk
2010. május 26-án kompetenciamérés után elindultunk a négynapos erdei isko-
lába Szokolyára a 6.c osztállyal. Megérkezés után elhelyezkedtünk, majd fel-
fedeztük Szokolyát. Sok műemléket láttunk, a község híres embereivel ismer-
kedtünk meg. A sétát egy focimeccsel zártuk. Visszaértünk a szállásra, ahol 
összefoglaltuk, miket láttunk. 
A második napon Szobra látogattunk. Itt a Börzsöny Múzeum kiállított tárgyait 
tanulmányoztuk. Következő utunk Zebegénybe vezetett, ahol a Hajózási Múze-
umban a hajók fejlődéséről hallottunk. Mindezek után felmásztunk a magas, de 
gyönyörű kilátóra. Itt kisebb feladatlapokat oldottunk meg. Ebéd után ellátogat-
tunk Királyrétre kisvasúttal. Az esőzések miatt nagy volt a sár, de ez nem akadá-
lyozott meg minket a kirándulásban. Szép tájat láttunk itt is. Este értékeltük a 
napot. A harmadik napon Balassagyarmaton, a Palóc Múzeumban jártunk, ahol a 
palócok életét, a „Bölcsőtől a sírig” tekintettük meg. A busz Szécsénybe vitt min-
ket, a Kubinyi Múzeumba. Egy szép étteremben kaptunk ebédet. Ipolytarnócon 
rengeteg ősmaradványt, a medvekutya és más érdekes állat lábnyomát, valamint 
megkövesedett mocsári ciprust láttunk. Négy dimenziós moziban is voltunk! Izga-
tottan vártunk, milyen lehet, mi a negyedik „D”. Mozgott alattunk a szék, így tel-
jesen átéltük a látott kalandot. Ezt a napot egy kis sétával zártuk le Hollókőn, ami a 
világörökség része. 
A negyedik nap reggeli után összepakoltuk a ruháinkat, s felpakoltunk a buszra. 
Vácra mentünk, ahol a Székesegyházat, a börtönt néztünk meg és a kőkaput, 
amelyen Mária Terézia állítólag nem mert átmenni. A hosszú séta után fagyiz-
tunk. Felszálltunk a buszra, és a Várgesztesi Villaparkba mentünk fürödni.
Nagyon jó volt az erdei iskola. 
Köszönjük szépen Viktor bácsinak, hogy épségben hazaértünk, Mónika és Ági 
néninek az ételt, és persze Irénke néninek, Betti néninek és Béla bácsinak, hogy 
megszervezték ezt az élménydús erdei iskolát. 

Kovács Vivien 6.a

A napokban érkeztünk meg Környebányáról, az Alkotótáborból. Burián 
Miklós bácsi 20 éve indította el ezt a tábort Sikondán (Pécs mellett). Sajnos 
Miklós bácsi két éve elhunyt, de a lelkes tanárok: Szakálné Dornyi Erzsi néni, 
Szajkóné Medgyesi Betti néni, Pállné Klupács Ibolya néni, Imréné Csernay 
Éva néni és Szenttamási Tibi bácsi az idén is remek, családias hangulatú tábort 
szerveztek nekünk. Rengeteget alkottunk, játszottunk, énekeltünk, nagyon jól 
éreztük magunkat. Kisebbek és nagyobbak egyaránt megtalálták a kedvükre 
való elfoglaltságot. A tábort ünnepélyes keretek között megnyitottuk, majd zár-
tuk. Saját kezűleg készített bábokkal meséket adtunk elő, majd meglepetések, 
játékok után hatalmas bulit tartottunk. Megőriztük azt a hagyományt, hogy 
esténként Ibolya néni zsűrizte a munkáinkat, majd az utolsó napon rekor-
dereket választottunk, ki melyik tevékenységben lett „leg” a hét folyamán 
(papírfonás, a pompom-készítés, gyöngyszövés, gyöngyfűzés, festés-rajzolás, 
ajándékkísérő készítés, papírrózsa hajtogatás, csomózás-makramézás). Mind-
annyian vittünk haza tetszésünk szerint kidíszített virágcserepeket, és egyéni 
elképzelésünknek megfelelően festett üvegeket. Agyagfigurákat Lönhárd Edit 
csákvári fazekas segítségével formáztunk. Az eseménydús hét után fájó szívvel 
váltunk meg a tábortól és egymástól. Bízunk benne, hogy jövőre is újra együtt 
alkothatunk Környebányán. 
Köszönjük a támogatást a Kastély Cukrászdának, Nagy Sándornak, Kiss Lász-
lónak, Lönhárd Editnek, Szajkó Jánosnak.

Szakál Borostyán, Dezső Alexandra, Magosi Barbara, Szakács Rebeka

VERSENYEINK

- A Herman Ottó Verseny országos döntőjében Budapesten 6. évfolyamon  
4. helyezett Némedi Rita 6.b; 10. helyezett Bencze Tamás 6.b; 7. évfolyamon 
11. helyezett Czompó Norbert 7.b
- Polgárdiban újonc és serdülő korú gyerekeknek szervezett megyei aszteli-
tenisz versenyen egyéniben bronzérmet szerzett: Botka Gréta 5.b; Czompó 
Balázs 5.a; Fülöp Zsombor 4.a;  Párosban bronzérmet szerzett: Botka Gréta 5.b; 
Tamás Anna 5.a; Czompó Balázs 5.a; Fülöp Zsombor 4.a

is tárgyalt. Döntött abban, hogy szintén árajánlatokat kér előre gyártott mederlapok beszerzé- teri feladatok közös Kistérségi Társulás keretében történő megoldásáról. Mivel a Társulási Ta-
sére, és az árok tisztítással, mélyítéssel kapcsolatban az árajánlatok beérkezését követően dönt. nács a feladatellátásról szóló döntését elhalasztotta, így a Képviselő-testület sem hozott határo-

Bodmér Község Önkormányzata 2010. június 30-án megtartott soron következő ülésén az zatot. 
alábbi napirendeket tárgyalta: Nyilvános ülés keretében a Képviselő-testület elfogadta a Pol- Az aktuális ügyek napirend keretében a Képviselő-testület támogatta a Családsegítő és 
gármester Úr beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, valamint jelentést a lejárt határ- Gyermekjóléti Szolgálatnál pszichiáter foglalkoztatását.
idejű határozatok végrehajtásáról. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének A Képviselő-testület a 032-es számú önkormányzati tulajdonú út megvásárlására vonatkozó 
módosítására rendeletet alkotott. kérelmet megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a kérelmező részére azt értékesíti. 

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulással tervezett, falugondnoki szolgálta-
tásra kötendő megállapodás tervezetet ismételten tárgyalta, a megállapodás tervezetet elfo- Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete július-augusztus hónapban ülésszü-
gadta, és a falugondnoki szolgáltatásról rendeletet alkotott. netet tart. Soron következő nyilvános ülését 2010. szeptember 15-én 16.00 órakor tartja. 

Tárgyalt a csapadékvíz elvezetési problémákról, a beérkezett árajánlatok ismeretében döntött Tájékoztatjuk a tisztelt olvasókat, hogy a nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvek a Faluházán 
a patak meder kotrási munkával megbízott kivitelező személyéről. A Képviselő-testület a ügyfélfogadási időben megtekinthetők.
község köztisztasági helyzetéről szóló tájékoztatót megvitatta és elfogadta. Tárgyalt a gyepmes- Bodmér Község Önkormányzata
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Június 6-án vasárnap, a de. 10 órai istentiszteleten Június 20-án a Lorántffy Református Óvoda és költőt Pálfy G. István újságíró méltatta, s Refor-
emlékeztünk meg a 90 évvel ezelőtti, trianoni ese- Bölcsőde tanévzárója volt, a zsúfolásig megtelt mátus Énekkar szolgált. 
ményekről. E jeles alkalommal Melegh Vilmos, a temp-lomban. Nagy öröm volt hallgatni a legkiseb- A balatonfűzfői táborra idén július 12-18-ig kerül 
Nagyváradi Magyar Színház színművésze, Szidi- beket, akik szép rendben, fegyelmezetten tettek sor. Részvételi díj: 12.000,- Ft. A konfirmandusok-
ropulosz Archimédesz történész, a Trianon Kutató- bizonyságot az elsajátított hitbeli ismeretekről. nak és a cserkészeknek kedvezményt adunk. A tá-
intézet alelnöke, Törő Gábor országgyűlési képvi- Ebben az évben 18 kisgyermek lépett az iskolások borra még várjuk néhány fő jelentkezését, a Lel-
selő, v. Csizmadia József, a Vitézi Rend országos közé, akiknek az egy-házközség lelkipásztora és készi Hivatalban.
törzskapitánya, valamint a Cimborák Férfikórus főgondnoka ajándékot adott át. A hittan évzáron 

Az árvízkárosultak megsegítésére jótékonysági elő-szolgáltak. Ez alkalommal köszöntőt mondott Horváth Kálmánné igazgató asszonyt főtanácsosi 
adást szervezünk július 25-én, vasárnap 17 órai kez-Giesz János polgármester úr is. címmel tüntette ki abból az alkalomból, hogy az el-
dettel, a Kálvin teremben. Ezen az alkalmon a Nagy-múlt évben különösen is áldozatkész munkát Június 8-án rovásíró versenyt rendeztünk, ahol váradi Magyar Színház Kiss Stúdiója lép fel, Amikor végzett.igen szépen szerepeltek hittanos gyermekeink. leomlanak a falak… c. darabbal. Adományokat 

A nyertesek – I. Horváth Mária (7. o. ), II. Oszoli Június 19-én, de. 10 órától rendeztük meg a tavaszi fogadunk el, melyet a Tiszáninneni Egyházkerület 
Boglárka (7. o.), III. Horváth András (8. o.) – az ősz bogrács-partyt a Geszner-háznál, ahol Simon Ala- árvízkárosultjaira megsegítésére továbbítunk.
folyamán részt vesznek az országos versenyen is. dár színművész, a Gyémánt Gospel Kórus, a Lo-

A Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde okta-rántffy Óvoda néptánc csoportja és a karatésok szó-Június 13-án az iskolások tanévzárójára került sor 
tási-nevelési rendszerével kapcsolatban szívesen rakoztatták a szép számú egybegyűlteket. Ez úton templomunkban. A hittanos gyermekek versekkel, 
adunk tájékoztatást, a nyár Cserkész foglalkozá-is köszönjük Kiss László vállalkozónak a finom prózamondással és énekkel szolgáltak. A műsoruk 
sokra a nyáron is várjuk a gyermekeket, kedden du. gulyást.végén Giesz János polgármester úr és Lönhard Vil-
2 órakor.mosné igazgató asszony szólt a fiatalokhoz, hangsú- Július 4-én vasárnap, a de. 10 órai istentiszteleten 

lyozva, hogy őrizzék meg mindazt, amit a hittan-rá- Péntekenként negyed 6-kor tartunk áhítatot, a köszöntöttük templomunkban Csoóri Sándor köl-
kon tanultak, mert nagy szükség van erre az életben. Kálvin Otthonban.tőt, 80. születésnapja alkalmából. Az ünnepségen a 

JÚLIUS HÓNAP IGÉJE: 
„Térj hát meg Istenedhez, tartsd meg hűségesen a törvényt, 

és reménykedj szüntelenül Istenedben! (Hós 12,7)

Események egyházközségünk életében: dokig ünnepre hívást jelentett, s a legszentebb munka megkezdését, ennek 
mára is megmarad az üzenete, és jóllehet gépek vágják a gabonát, s "kötik" Június 20-án vasárnap a Szentmise keretében megköszöntük azoknak 
a szalmát tömbökbe, azért még tudjuk, mennyit ér az aggódás aszálytalan a testvéreknek a munkáját, akik az új képviselő-testület munkájában 
hetekben, és az imádság, mely a termésért az aratás Urához emelkedik.már nem tudnak részt venni. Ezután az új testület tagjai ígéretet tettek, 

hogy az elkövetkező 5 évben Isten és a Boldogságos Szűz Mária segít-
ségével lelkiismeretesen szolgálják egyházközségünket. A képviselő-
testület tagjai: Árki Kornél, Barasevits Antal, Buncsák Istvánné, 
Czinkóczki Tamás, Fehér Imre, Giesz János, Hegyessy Csaba, 
Magasi Péter, Majtánné Tamás Ágnes, Némedi István, Néráthné 
Kiss Annamária, Schneider Istvánné, Szentamási Tibor, Tamás 
Antal, Tamás Béláné, Tamás János, Tamás Péter
Június 20-án országszerte a katolikus templomokban gyűjtés volt az ösz-
szes Szentmisén az árvízkárosultak megsegítésére. Mi is részt vettünk 
ebben.

SARLÓS BOLDOGASSZONY

Az ünnep elterjesztésében a minden emberire érzékeny ferencesek jártak 
elől a XIII. századtól. 1389-et írtak, amikor tisztelete egyetemességet 
szerzett a világegyházban. 
A népi gondolkodás összekötötte a szakrális ünnepet a mezei munkáéval, 
és a Szűzanya áldását kérték a termésre, az aratók munkájára. Az ünnep 
»sarlós« jelzőjét az aratás egyik eszközéről kapta. Valójában a régi sarlós 
aratást idézi, amely alapvetően női munkának számított. Valaha az ember 
házi eszközei közül a sarló az aratás kultikus eszköze volt (...)
Így elmondhatjuk: ha Sarlós Boldogasszony sajátságos jelzőjével száza-

Sík Sándor: Sarlósboldogasszony (1928)

Nyár és hajnal. Sarlósboldogasszony.
Most indul az aratók eleven koszorúja a táblán.

Arany húrját a domb mögött hangolja már
A nyár nagyasszony napja:
Már benne párállik a pirkadati szélben
A csurranó nyárdéli tűz,
De az orgonalombon még reszket a harmat,
S acél-ifjan csillannak a kaszák.

Már bontja barna falanxát
Az aratók komoly karéja.
Hajlongnak utánuk a marokszedő lányok,
Kendők vadvirág-bokrétája táncol.

Csend.
Egy fenkő csisszen a pengén.
Messziről egy kis csikó csengője csilingel.
Egy riadt pacsirta fúrja fölöttem
(Daloló nyílvessző) az égbe magát.
És testem-lelkem minden pórusán át
Érzem, hogy árad bennem ég felé
A föld felomló, mély dala.

(Új Ember Magazin 2002.évi júniusi szám)

Budapest – Több mint hárommillió forint adományt gyűjtött össze az Nyári táboraink: 
árvízkárosultak megsegítésére a fővárosi a Deák téri evangélikus temp- Júl. 5-9. Csákvár - Kis Zengő tábor    
lomban tartott szerda esti jótékonysági koncertjén Mága Zoltán hegedű- Júl. 14-18. Szarvas – Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó
művész, míg más jellegű felajánlásokból mintegy 12 millió forintnyi gyűlt Júl. 25-31. Csákvár - Zengő tábor 
össze. Aug. 1-7.  Nagyveleg – Egyházmegyei Ifjúsági tábor „Nagytábor”
Mága Zoltán a koncerten egy mesterhegedűt bocsájtott árverésre, amely Aug. 8-15. Németország – Pyrbaumi-csákvári közös ifjúsági tábor
egymillió forintért talált gazdára, de mint az MTI-nek csütörtökön el- A „Kis Zengő Tábor” zárónapján július 9-én pénteken 18 órakor lesz 
mondta, az adománygyűjtés során további 2,1 millió forintot gyűjtöttek táborzáró koncert a csákvári evangélikus templomban, amelyen a részt-
össze a zsúfolásig megtelt templomban a közönség soraiból. (Forrás: MTI) vevő táborozók bemutatják a hét folyamán megtanult zeneműveket.

A Nagy Zengő Tábor záró zenés áhítata július 31-én szombaton 15 órakor Stockholm – 2010. június 19-én Svédországban Victoria koronahercegnő 
lesz, szintén az evangélikus templomban. Mindenkit sok szeretettel hívunk és választottja, Daniel Westling a stockholmi St. Nicholas templomban 
és várunk.mondták ki egymásnak a boldogító igent. Az esküvőn Anders Wejryd svéd 

evangélikus érsek prédikált, aki hangsúlyozta, hogy a párnak magának 
befolyásolnia lehet az életét, annak ellenére, hogy ők egy különleges párja 
Svédországnak. Az érsek a szeretet és az imádság fontosságára hívta még 
fel figyelmüket. (Forrás: ENI.ch, evangelisch.de, gala.de, evangelikus.hu)
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Krízis Vonal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti 
szolgálat családsegítéssel, gyermekvédelemmel kapcsolatban éjjel-nappal 
hívható vészhelyzeti hívószáma a következő:  06-20-444-70-12

FELHÍVÁS!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az önkormányzati Idősek 
Otthona (Szent István utca) nappali ellátási szolgáltatása igénybevételére. 
A szolgáltatás minden nap 7:30 – 15:30 között vehető igénybe, tartalmazza 
a reggelit, ebédet, szükség esetén egészségügyi, igény szerint higiénés el-
látást. Ha egyedül van otthon, ha társaságra, közösségbe vágyik, ha szíve-
sen igénybe venné szolgáltatásainkat, kérem jelentkezzen: 

06-20-543-73-25  
Knausz Imre, intézményvezető

GYÉMÁNT OKLEVELES ÓVÓNŐ

Szeretettel gratulálunk

Schmidt Mártonné (Rektor) Piroska néninek,
aki óvónői diplomája átvételének 60. évfordulója alkalmából

gyémánt oklevelet vett át.

Az oklevelet az ELTE Tanító és Óvóképző Kar adta ki, 
és Giesz János polgármester és Jankyné Kővári Csilla 

az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke adta át.

GÉPJÁRMŰVEZETŐ TANFOLYAM

2010. július 29-én 18.30 órai kezdettel
gépjárművezetői tanfolyam indul a könyvtárban.

az elméleti (KRESZ-műszaki) vizsga még a nyári szünetben. 
Információra ajánljuk a www.stift90.hu honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni 582-016 telefonszámon, 

vagy személyesen a könyvtárban  lehet.

Betelefonálnak a jereváni rádióba, igaz-e a hír, 
hogy az áruházban televíziókat osztogattak? 

A válasz: a hír igaz, azzal a különbséggel, hogy nem osztogattak, 
hanem fosztogattak. 

A Hírmondó legutóbbi számában Rácz Imre, bodméri polgármester 
arról számolt be, hogy hiába volt rendkívüli az időjárás, „a korábban 
kitisztított vízelvezető árkok, átereszek probléma nélkül elvezették a 
nagy mennyiségű csapadékvizet.”
Kérdés persze, mit ért a polgármester azon, hogy „probléma nélkül”? 
Ha azt, hogy emberhalál nem történt, akkor igaza van – senki sem 
fulladt meg a kiáradt patakban. Ellenben a medréből kilépett víz két 
esetben is évtizedek óta nem tapasztalt árvizet okozott: nemcsak a 
patak mellett lévő úttest, meg a járda egy része került víz alá, hanem a 
balparti telkek nagy része is. A cikk megírása után újabb két alkalom-
mal öntött ki a patak, rácáfolva ezzel polgármester urunk azon állítá-
sára, mely szerint „a korábban kitisztított vízlevezető árkok, átereszek 
elvezették a nagy mennyiségű csapadékvizet.” Az áradás ráadásul 5-15 
centis iszapot hagyott maga után, utakat, veteményeket, díszkerteket 
téve tönkre ezzel. 
Az, hogy valaki – miként a cikk írója is – nem lakik Bodméron, még 
nem indokolja, hogy igaztalan dolgokat írjon a faluról. Hogy gúnyt 
űzzön a kárt szenvedettekből. Ha nem is volt itt az áradásnál, megkér-
dezhette volna, mi történt, hogyan történt. 
A jereváni rádiót jelen esetben Rácz Imre a Hírmondóba költöztette: 
hiába beszélt osztogatásról, valójában fosztogatás történt.

Baranyai László, bodméri lakos

Kedves Olvasó!

Mint korábbi cikkünkben ígértünk, mai írásunkban a védelembe vétel 
elnevezésű gyermekvédelmi intézkedésre térünk ki.

A védelembe vételre akkor kerülhet sor, ha a gyermek veszélyeztetett.

A veszélyeztetés olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény követ-
keztében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi 
vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 

A veszélyeztetés formái: az elhanyagolás és a bántalmazás.

Elhanyagolásnak nevezzük, ha a szülő vagy a gondviselő saját hibájá-
ból rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek ki-
elégítését (egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás, 
biztonságos körülmények).

Érzelmi elhanyagolás: Az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretet-
kapcsolat hiánya, illetve ennek visszautasítása.

Fizikai elhanyagolás: Az alapvető fizikai szükségletek, higiénés felté-
telek hiánya, a gyermekek védelmének tudatos elmulasztása olyan 
esetekben, amikor veszélynek van kitéve.

Érzelmi bántalmazás: Az a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi 
rossz bánásmód, amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyer-
mek érzelmi fejlődésére.

Fizikai bántalmazás: Az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság 
(ütés, rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset) amely a 
gyermek fizikai sérüléséhez, halálához vezet(het).

Szexuális bántalmazás: A gyermek bevonását jelenti olyan szexuális 
aktivitásba, amelyet a gyermek nem képes megérteni, felfogni, amihez 
nem tudja, vagy nem akarja érdemi beleegyezését adni, vagy amelyre a 
gyermek koránál, fejlettségi állapotánál fogva nem érett.

 A méhmagzatot károsító magatartás: amikor a várandós anya az erről 
való felvilágosítás ellenére életmódjával magzata egészségét veszé-
lyezteti. Ide tartozik a terhesség alatt drog és alkohol fogyasztás, és 
mértéktelen dohányzás is!

A családon belüli erőszak közvetett esete, azaz bántalmazásnak minő-
sül az is, ha a gyermek szem-, és illetve fültanúja a családon belüli 
veszekedésnek, verekedésnek és ez félelmet idéz elő benne.

Ha a veszélyeztetésről a gyámhatóság értesül, vizsgálatot indít, a tény-
állás tisztázására.

Meghallgatja a szülőt, a gyermekjóléti szolgálatot, és más, az üggyel 
kapcsolatban érdemi információval rendelkező személyt, illetve szer-
vet. Ha indokolatlannak tartja a gyermek védelembe vételét, abban az 
esetben az eljárást megszünteti.

Ha a hatóság úgy ítéli meg, hogy a gyermek, a jelzésnek megfelelően, 
valóban veszélyeztetve van, akkor elrendeli a védelembe vételt, hatá-
rozattal. A határozat elsősorban a szülő számára határoz meg életve-
zetési tanácsokat, illetve a gyermek számára magatartási szabályok 
betartását rendeli el.

A határozatban a hatóság a család számára családgondozót rendel, aki-
nek a feladata a szülő és a gyermek számára meghatározott szabályok 
betartásának figyelemmel kísérése, illetve a nehézségek leküzdésének 
segítése pénzbeli, természetbeni juttatásokkal, szaktanácsokkal.

Ha a gyermek, vagy a szülő a számukra meghatározott szabályokat 
megszegik, akkor a hatóságnak lehetősége van a gyermek súlyos 
veszélyeztetettségének kialakulása esetén a gyermek ideiglenes hatá-
lyú elhelyezésére, illetve arra, hogy a területileg illetékes gyámhiva-
talnál a gyermek érdekében átmeneti nevelésbe vételét kezdemé-
nyezze.

Újra hangsúlyozom, mint elmúlt cikkünkben, hogy a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézkedések a gyermekek és a családok jólétének, 
védelmének érdekében segítő és nem szankcionáló szándékkal szület-
nek. A védelembe vétel a gyermek veszélyeztetésének megszüntetése 
szakemberek segítségével családi körben, és nem a családokkal szem-
ben kiszabott, a függetlenségüket korlátozó intézkedés.

A következő írásban az ideiglenes hatályú elhelyezés és az átmeneti 
nevelés elnevezésű intézkedéseket vesszük majd szemügyre.

Az írás kapcsán felmerült kérdésekkel, észrevételeikkel fordul-
hatnak Tóth András hatósági irodavezetőhöz:  06-22-582-303.
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APRÓHIRDETÉS
Gépjármű és munkagép klíma javítás és ózon-
gépes fertőtlenítés helyszíni kiszállással is, 
villamosság, állófűtés szerelés. Csakszer-2
Kft. Tel: 06-22/582-166, 06-20/392-9333, 
06-20/978-9311

Lovasberényben jó minőségű  termelői bor 
200 Ft/litertől kapható. Tel.: 06-70/588-2914 
www.szilasipinceszet.hu 

Hízó és malacok eladó, Csákvár, Szabadság 
u. 10.  Tel.: 254-765

Gyermekfelügyeletet, idős ember gondozását, 
takarítást vállalok.  Tel.: 06-70/6030866

Hétvégi telkek gondozását, parlagfű mentesí-
tését vállalom. Szabó: 06-70/548-1602

110 literes szemétgyűjtő edény kedvező áron 
eladó. Érd.: 354-120

ÉPÜLET-
TERVEZÉS!!!

Szigetvári Ferenc
okleveles építészmérnök

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Június havi újság lapzárta:
2010. július 30., Péntek

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik ID. POLYÁK JÁNOSNÉ temetésén  részt 
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család

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 

Rendelését várjuk 

az INGYENESEN hívható

zöld-

számunkon:

06 80 630 033

JÚLIUSI AJÁNLATUNK: 
engedményes vásár 

egész hónapban.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Csákvár Nagyközségi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület nevében 

köszönetet mondok 
Katonáné dr. Venguszt Beatrixnak, 
aki hozzásegítette egyesületünket 
a kiemelten közhasznú minősítés 

elnyeréséhez.                            
Szabó Mihály, elnök

Kérjük minden 
tisztelt ügyfelünket, 

hogy a vihar és a felhőszakadás 
okozta káraikat 

a gyors kárrendezés érdekében 
mihamarabb bejelenteni 

szíveskedjenek.

Oxy-Signum Kft. 
(a K&H Biztosító 

helyi képviselete, Bicske).

Ugyanitt azonnal 
élő lakásbiztosítások, 

casco biztosítások 
és kötelező felelősségbiztosítások 

köthetők.
Tel.: 06-20/424-5047   

Fax: 22/262-557

Tisztelt Gazdálkodók!

A Csákvári Mezőgazdasági Szövetkezet (Tsz.) tájékoztatja Önöket, hogy meg-
kezdi működését a mintegy 100 millió Ft költséggel (ebből 37 millió Ft EU 
támogatás) Létesített új PETKUS típusú terményszárítója. Az új berendezés a 
piacon az egyik legjobb technológia. Korszerű, megbízható, s jó minőséget 
produkál.
Várjuk meglévő és leendő partnereink jelentkezését terménytisztítás, szárítás 
szolgáltatásunk illetve felvásárlás igénybevételére.
A díjtételek változatlanok:
Tisztítás: 1.500.-Ft/to ÁFA-val
 Szárítás:     500.-Ft/to/víz% ÁFA-val
A tisztítás, illetve szárítás díjtétel magában foglal max. 15 nap tárolás költséget is.
Kérjük, hogy szolgáltatásainkra vonatkozó igényüket előzetesen jelezzék, idő-
pont egyeztetés mellett. Készséggel állunk rendelkezésre egyéb mezőgazdasági 
szolgáltatásokra is. 

Elérhetőségeink: Simon László 06-20/535-5871
Magosi László      06-20/370-0987
Mészáros Vilmos   06-20/354-7361

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondok Schneider Bélának a Sportléte-
sítményi oszrágos szakmai találkozó kistérségi pá-
lyázatának, valamint Katonáné dr. Venguszt Beatrix-
nak a Hősök napja, a Rendészeti nap, az augusztus 
20-i rendezvény, a Fazekas nap, valamint a Vértesi 
Hagyományőrző Nap kistérségi pályázatainak  meg-
írásáért.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük, hogy innsbrucki látogatásunk alkalmával anyagi támo-
gatást nyújtottak: Herczog Edit EU parlamenti képviselő és családja, 
Vincotech Hungária Kft (Bicske), Soso Földszer, Falusi Bolt Kft. és 
Éden bolt vezetése, Zámoly Önkormányzata, Gánt Önkormányzata, 
Csákvár Önkormányzata, Vértesboglár polgármestere és családja, 
Lovasberényi Nyugdíjas Klub, Gál Ákosné és családja, özv. Sós 
Lajosné, Gudics Mihály,  Tóth Jánosné (Jolika), Papír Világ (Vincze 
Gyula), Bruckner Ildikó, Dornyi Tibor és még néhányan, akik nem 
járultak hozzá nevük közléséhez.
Köszönetet mondunk Katonáné dr. Venguszt Beatrixnak a Fejér Me-
gyei Közgyűléshez benyújtott pályázatunk megírásáért, valamint 
kórusunknak az újságokon keresztül történő népszerűsítéséért. 
Köszönetet mondunk továbbá Giesz Jánosnak és Tóth Árpádnénak, 
a Fejér Megyei Közgyűlés két csákvári tagjának lobbitevékeny-
ségükért.

Gyémánt Gospel Kórus

Giesz János, polgármester

Idén is nyári sörakciókkal várjuk kedves vásárlóinkat.

Lövenbrau  dobozos 0,5 l 170.-Ft
Soproni Ászok dobozos 0,5 l 169.-Ft
Steffl dobozos 0,5 l 169.-Ft
Adambrau dobozos 0,5 l 129.-Ft
Steffl üveges  0,5 l 139.-Ft + üveg
Rákóczi üveges  0,5 l   109.-Ft + üveg

Piroska szörp  0,7  l 420.-Ft + üveg

Helyben sütött pékáru!
Rendezvényekre nagyobb mennyiség is rendelhető!

BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!

Tel.: 06-22/254-332
NÉMETH BOLT  -  Csákvár, Kenderesi u. 17.

ÁTÓL – CETTIG  -  Horgászbolt és állateledel kereskedés

Kis kedvenceknek finom csemegéket,
a gazdinak pedig nagy fogást kívánunk!

Csákvár, Petőfi u. 36.
Nyitva tartás: 

Hétköznap 6 – 12 és 13 – 18-ig, Szombat 6 – 12-ig
Tel.: 06-30/35l-7980, 06-30/288-4574
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