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A MAGYAROK SZÖVETSÉGE,
AVAGY „CIVILEK A NEMZETÉRT”
CSÁKVÁRI CSOPORTJA SZERVEZÉSÉBEN

MAGYAROK VÁSÁRA

Kulturális és hagyományõrzõ nap
ahol kizárólag magyar termelõk
és kézmûvesek portékáját lehet megvásárolni.
Idõpont:
2010. február 14 –én, Bálint napon 10-18 óra között
HELYSZÍN:
CSÁKVÁR SPORTKOMBINÁT TORNATERME
10:00
10.30
11.10
11.40
12.30
14.30
15.30
16:00
16.30

PROGRAM:
Ünnepélyes megnyitó (Giesz János polgármester)
Dr. Boór Ferenc: A Magyarok Szövetsége céljai,
szervezete
Viszló Levente: A szürkemarhák története
Magyarok Szövetsége által életre keltett Aranykorona
Szövetkezet bemutatása
Kákics együttes zenél, közben táncház
képzett tánctanárral
Lovasberényi Néptánccsoport
Szlovákiában élõ magyarok mûsora
A csákvári „Cimborák” Férfikórus mûsora
Vesztergám Miklós zenés mûsora (tárogató)

Gyerekeknek játszóház a teremben felállított jurtában,
kézmûvesekkel

Február 15-én 17:00-kor
a Szabadság téri Bagó-házban lévõ
közösségi helyiségben
„Ne legyél áldozat” címmel
ismeretterjesztõ elõadást tart
Pózsa Imre ny.rend.százados,
a SZEMCSE elnöke.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A sátorban, a vásár ideje alatt,
szürkemarha-húsból készült sült kolbászt lehet fogyasztani.

Mindenkit szeretettel várunk!

Szabóné Szommer Ildikó - (20) 589 7883
A Magyarok Szövetsége további programjai:
Február 27-én ezoterikus és egészségnapot szervezünk
(állapotfelmérés, masszázs, kártyajóslás, reiki, ayurveda stb.)
Pontos helyszínrõl és idõpontról a vásárban értesülhetnek.
Március 20-án kisállatvásárt tartunk (szárnyasok vásárra)
Helyszín és idõpont a Hírmondó következõ számában.

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívunk mindenkit a 2010. február 20-án 7-órától tartandó

FARSANGI SPORTBÁLRA

A bál helyszíne PUBLÓ Rendezvényterem.
Jegyek elõvételben a Benzinkúton vagy a Burkolatok Boltjában kaphatók.
A belépõket korlátozott számban tudjuk biztosítani, max 150 fõ. A belépõ jegy ára 1.500 Ft, amely tartalmaz egy aperitifet.
ZENE, ÉTEL, ITAL.
Értékes tombolatárgyak: LCD TV, CD lejátszó, Mobiltelefon, stb.
A Bál rendezõje a CSTK Öregfiúk.
Köszönjük, hogy támogatja rendezvényünket!
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A Képviselõ-testület zárt ülés keretében határozott gyermekétkeztetési
támogatások, illetve tanulmányi támogatás ügyében. A Képviselõ-testület
zárt ülését a Szervezeti és Mûködési Szabályzat rendelkezése alapján tartotta meg.
A Képviselõ-testület elfogadta a nyílt ülés napirendi pontjait, annyi módosítással, hogy a második napirendi pont keretében kerültek megtárgyalásra az egyebek napirendi pont témakörei.
Polgármester úr beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról a Képviselõ-testület elfogadta.
Polgármester úr tájékoztatta a Képviselõ-testületet arról, hogy tárgyhónapban 18 fõ részére adtak támogatást gyógyszerre és lakásfenntartásra
94.000 Ft mértékben. Természetbeni juttatás formájában a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat javaslatára két fõ kapott 11.000 Ft-ot létfenntartás fedezésére és gyógyszerre. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
négy család kilenc gyermeke kapott 42.000 Ft mértékben. Temetési segélyt egy esetben került megállapításra 20.000 Ft mértékben.
A Szociális Bizottság Elnöke Bakány János úr tájékoztatta a Képviselõtestületet a Bizottság döntéseirõl. Elmondta: öt család részére állapított
meg a Bizottság normatív lakásfenntartási támogatást, illetve egy kérelem
jogosultsági feltételek hiányában elutasításra került.
Beszámolt továbbá elnök úr arról, hogy a Szociális Bizottság Zink Szmilkóné képviselõ asszony irányításával elosztotta a Képviselõ-testület által, a
lemondott képviselõi tiszteletdíjak terhére biztosított gyermekétkeztetési
keretet. Nyolc családban 12 gyermek kapott támogatást a keretbõl.
Elnök úr kérte a Képviselõ-testületet adjanak helyet a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat javaslatának, melyben 2010. évben kettõszázezer forintot hátrányos helyzetû gyermekek táboroztatására, míg háromszázezer forintot önhibájukon kívül nehéz helyzetbe jutott családok támogatására szeretnének fordítani. A Képviselõ-testület elnök úr beszámolóját elfogadta, javaslatát megszavazta.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíj pályázati rendszer keretében
10 csákvári hallgató kapott Csákvár Nagyközség Önkormányzatától támogatást. A Fejér Megyei Közgyûlés Oktatási Bizottságának tagjaként
Giesz János polgármester örömmel tájékoztatta a Képviselõ-testületet,
hogy ebbõl 7 fõ részére a Megyei Közgyûlés további ösztöndíj-kiegészítést is biztosít.
Képviselõ asszony kérte a Képviselõ-testületet támogassa az iskola számítógép beszerzési pályázatát. Képviselõ-asszony hangsúlyozta, ha pályázatunk eredményes lesz, nagyon sok tanuló jut új, korszerû számítástechnikai eszközhöz iskolánkban. Képviselõ-asszony beszámolóját a Képviselõ-testület elfogadta, a pályázathoz szükséges önerõt megszavazta.
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetés vitáját nyitotta meg Polgármester úr a második napirendi pontban.
Kántorné Szarka Veronika asszony a Pénzügyi Bizottság Elnöke elmondta,
javasolja a Polgárõr Egyesület együttmûködési megállapodásának módosítását, annak érdekében, hogy az önkormányzat által nyújtott anyagi támogatással az Egyesület könnyebben és pontosabban el tudjon számolni.
A Képviselõ-testület döntött kártérítési igény ügyben. Mivel a Képviselõ-testület nem találta a kártérítés alapját képezõ állítást bizonyítottnak,
a kérelmet elutasította.
A Dallam Alapítvány mûvészet oktatás támogatására irányuló igényt a
Képviselõ-testület megvizsgálta, és az ügy részletes elemzése mellett a
döntést elnapolta.
A Képviselõ-testület a Harangvirág Nyugdíjas Klub támogatásával kapcsolatban felkérte a nyugdíjasokat, hogy a „Civil Alap” elnevezésû pénzalap létrehozását követõen, a többi civilszervezettel együtt pályázzanak az
általuk szükségesnek vélt támogatásra.
Az általános iskolás gyermekek sportintézménybe történõ szállításával
kapcsolatban a Képviselõ-testület a pályázók ajánlata közül a kedvezõbb
ajánlat mellett döntött, azzal a kitétellel, hogy az évközben különbözõ
okok miatt kimaradó fuvarokat Igazgató Asszony saját hatáskörében a
gyermekek érdekében álló módon felhasználhatja.
A Településfejlesztési Bizottság Elnöke Medgyesi József úr kérte a
képvi-selõket, hogy a település fejlesztésére különítsenek el pénzalapot,
melybõl kizárólag a fejlesztési célú pályázatokat támogatná a Képviselõtestület.
Elnök úr javaslatát Halász Péter Képviselõ úr is támogatta, azzal a kiegészítéssel, hogy százalékos arányban meg kellene határoznia költségvetés
egészéhez mérten a fejlesztési alap mértékét.
Elnök úr javasolta továbbá, hogy a vegyünk részt az iskola nyílászáróinak cseréjét és a vizesblokkok felújítását célzó pályázaton. Kántorné
Szarka Veronika a Pénzügyi Bizottság Elnöke támogatta a javaslatot.
Dr. Hanák Mária jegyzõ asszony felhívta a Képviselõ-testület figyelmét

Csákvári és Bodméri Hírmondó

arra, hogy a fejlesztések, felújítások elmulasztása hatósági bírságok kiszabását vonhatják maguk után, melyeket mindenképpen meg kell elõzni.
Elmondta továbbá, hogy a felújítási munkálatokban a költségtakarékosság érdekében részt fognak venni az Út a munkához elnevezésû program
keretében foglalkoztatott munkavállalók is. A Képviselõ-testület a Településfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadta.
Kántorné Szarka Veronika asszony javasolta a Képviselõ-testületnek
számítástechnikai eszköz beszerzését a nõgyógyászati szakrendelõ számára. A Képviselõ-testület a javaslatot elfogadta.
A költségvetés elõkészítésének jelenlegi állását a Képviselõ-testület elfogadta azzal a megkötéssel, hogy a költségvetés tervezetének végleges
változatát a Képviselõ-testület februári ülésén fogja elfogadni. Addig a
képviselõk értekezleteken tárgyalják át a javaslatokat a konszenzus kialakítása érdekében.
A harmadik napirendi pont keretében a Képviselõ-testület vita nélkül
elfogadta a Gondozási Központ és Idõsek Otthona intézményvezetõ pályázatának kiírását.
A Csákvári Tûzoltó Egyesület együttmûködési megállapodás tervezetének kapcsán Setét Vilmos az Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta,
hogy a Bizottság javasolja a megállapodás-tervezet módosítását két
pontban. A változtatások szakmai ismertetésére felkérte Dr. Hanák Mária
jegyzõt asszonyt. Jegyzõ asszony elmondta, hogy a módosítás célja, hogy
a tûzoltók segítsék az önkormányzati feladat hatékonyabb ellátását, illetve
ezért cserébe a Képviselõ-testület az Egyesületet támogatja. A támogatáshoz az egyesület a Civil Alapból pályázati úton juthat hozzá. A javaslatokat a Képviselõ-testület elfogadta.
A Tersztyánszky Ödön Sportközpont – mint intézmény – átszervezését
non-profit Önkormányzati Kft-vé a Képviselõ-testület támogatta.
A Kft. üzemelésének kezdõ idõpontját a Képviselõ-testület 2010. július
01-jében állapította meg. A Képviselõ-testület döntött a Kft. ügyvezetõjének személyérõl, illetve az önkormányzati támogatás mértékérõl is.
A Gyermekek védelmérõl szóló 9/2009. (IV.29.) Kt. számú rendelet módosítását az iskolai étkezési díjak megállapítása tekintetében a Képviselõtestület elfogadta.
A Képviselõ-testület a Floriana Könyvtár Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását jóváhagyta.
Az aktuális ügyek keretében Katonáné Dr. Venguszt Beatrix asszony
elmondta, a Képviselõ-testület felhatalmazása alapján utána járt az Öt
Vidék címû lap szerkesztõségében annak, miért tartanak igényt Csákvár
Nagyközség címerének használatára. A vizsgálódásai alapján javasolja a
Képviselõ-testület számára, hogy ne adja meg a címerhasználati jogot a
lapnak egyenlõre, mivel a szerkesztõséget nem lehet elérni, így a lap
mûködése is kétséges számára. Katonáné Dr. Venguszt Beatrix javaslatát a
képviselõ testület elfogadta.
Setét Vilmos úr mint a Rendészeti Kerekasztal Elnöke beszámolt a Képviselõ-testületnek a szervezet mûködésérõl és 2009. évben végzett munkájáról. Kiemelte, a gyermekek és a falu lakosságának ismeretterjesztése,
a gyermekvédelmi és rendészeti szakemberek, valamint a civil társadalom
egyeztetõ fórumának megteremtése érezteti hatását a községben. A jövõ
feladatairól elmondta, a szakemberek, a civil szervezetek és egyesületek
együttmûködésének köszönhetõen a meglévõ rendszerek máris jobban
mûködnek, és ennek köszönhetõen a társadalmi igények magasabb színvonalon kerülnek kielégítésre a jövõben.
Giesz János Polgármester úr a Móric majori út problémájával kapcsolatban elmondta, hogy az egy összetett kérdés, és megoldására a jövõben tárgyalásokat fog kezdeményezni.
A testvértelepülési kapcsolatok ápolásának felelevenítését Polgármester
úr felvállalta.
A Buszváró rongálásával kapcsolatban elhangzott: A váró eddig is a vandálok célpontja volt, és valószínûleg ez után is az lesz, de ahányszor tönkre
teszik, annyiszor fogjuk megjavítani.
Medgyesi József képviselõ úr elmondta, a komposztálás lehetõségét a
zöldhulladék újrahasznosítása érdekében ismertetni kell a lakossággal, és
részt kell venni álláspontja szerint a programban. Giesz János Polgármester úr ígéretet tett az ismertetõ Hírmondóban történõ közzétételére.
Bakány János Képviselõ úr kérte, hogy Damjanich – Klapka – Kiss Ernõ
utcák vízelvezetésére jó volna a közeljövõben megoldást találni. Indítványozta, legalább az árkok kerüljenek kimérésre.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy Csákvár Nagyközség Képviselõ-testülete következõ ülésére a 2010. évi munkaterv alapján 2010.
február 16-án kedden 15:00 órától kerül sor.
Csákvár, 2010. január 28.
Tisztelettel:
Polgármesteri Hivatal
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A Képviselõ-testület elfogadta az ülés napirendi pontjait.
Rácz Imre Polgármester úr a két ülés között végzett munka kapcsán elmondta, hogy tárgyalásokat folytat egy befektetõvel annak érdekében,
hogy a Képviselõ-testület által tervezett fejlesztéseket a településen meg
lehessen valósítani.
Balogh István úr érdeklõdött a fejlesztések irányáról, melyrõl Polgármester úr azt a tájékoztatást adta, hogy energetikai és ingatlan befektetésekrõl, fejlesztésekrõl lenne szó, de addig részletekbe menõen nem kíván
foglalkozni a kérdéssel, ameddig a kérdésben konkrétumok nem merülnek
fel. Polgármester úr beszámolóját a Képviselõ-testület elfogadta.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésére vonatkozó tervezet a Képviselõ-testület megvitatta, majd elfogadta.
A Képviselõk tárgyalták a hó eltakarítás kapcsán felmerülõ kérdéseket támogatási lehetõség, megoldási variációk - és kérték Trimmel Anna aszszonynak az önkormányzat Pénzügyi Irodavezetõjének tanácsait a megoldások tekintetében. A Képviselõ-testület a tervezetet elfogadta.

A településen található fûzfák igényes alakítását Balogh István úr vezetésével az önkéntes segítõk, valamint a falu alkalmazásában álló munkaerõ
mindenki megelégedésére elvégezte.
Balogh István úr tájékoztatta a Képviselõket, hogy a gallyak elszállításáról rövidesen gondoskodni fog.
Katona László Képviselõ úr elmondta, Szilveszter éjszakáján a Képviselõ-testület kezdeményezésének megfelelõen ügyelet tartott a faluházán, annak érdekében, hogy az érdeklõdõk kulturált körülmények között
tölthessék el az óév utolsó óráit, de érdeklõdés hiányában, erõfeszítése
hiába valónak bizonyult.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy Bodmér Község Képviselõtestülete következõ ülésére a 2010. évi munkaterv alapján 2010. február
17-én szerdán 16:00 kezdettel kerül sor.
Bodmér, 2010. január 28.

8083 Csákvár, Szabadság tér 8.
Dédanyáink, nagyanyáik közül sokan csak az esküvõjük elõtt tudták meg
a családi élet dolgait. A most 30-40 éves korban járóknak középiskolában tartottak elõadást. Manapság pedig már az általános iskolában is
nagy hangsúlyt kell fektetni a felvilágosításra.
Egy sajnálatos eset világított rá arra, hogy sem a biológia órán elhangzottak, sem pedig a pedagógusok által osztályfõnöki órán elmondottak
nem elegendõk ahhoz, hogy az általános iskolás lányokat szüleik biztonságban tudják. Zsigmond Lászlóné Éva, a csákvári központú védõnõi
társulás védõnõje január végén elbeszélgetett a nyolcadik osztályosokkal
- Direkt úgy fogalmaztam, hogy elbeszélgettem velük, és nem úgy, hogy
elõadást tartottam - szögezte le a védõnõ. - Ilyen esetekben kétirányú kommunikációval lehet eredményt elérni. Fontos, hogy lehetõségük legyen kérdéseket feltenni, és merjenek kérdezni. Két dologgal igyekeztem ezt elõsegíteni: egy hét különbséggel tartottam külön-külön elõadást a lányoknak és a
fiúknak, és a tanulókon, illetve rajtam kívül más - pl. pedagógus - nem lehetett jelen. Úgy érzem, az is sokat számított, hogy csákberényi lakos vagyok, és nem csákvári. Ezek több éves tapasztalatom eredményei is, hiszen
az ilyen jellegû elbeszélgetések védõnõi feladataink közé tartoznak.
Dornyiné Eigner Ágnes csoportvezetõ védõnõt a községben a kiskorúak
körében elõforduló terhességekrõl kérdeztük: - Nincsenek adataink a 18 év
alatti terhességekrõl. Mi nagyon ritkán találkozunk ilyen esetekkel a terhesgondozás keretében, de azokról nincsenek információink, akik inkább
a terhesség megszakítását választják. Vannak érvek és ellenérvek az abortusz körül, ezt mindenkinek magának kell értékelni és eldönteni életkörülményei, lehetõségei és lelkiismerete alapján. Egy emberi élet felett
dönteni elképzelhetetlenül nagy felelõsség. Egy életre kiható döntés még

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

Könyvújdonságainkból:
Sacks: A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét
A nõkkel csak a baj van?
Legyél te a legjobb szülõ!
Szövés: Kereten, szádfán, karmantyúfán
Lawrence: A fekete özvegy
Moore: Második feleségek klubja
Rácz Zsuzsa: Nesze Neked Terézanyu!
Meyer: Újhold
Clézio: Utazás a fák országába
Békés Pál: A Bölcs Hiánypótló
Gerinc ABC - Gyógyítás otthon
Nagy Magyarország szakácskönyve
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2010. február 18-án
18.30 órai kezdettel
gépjármûvezetõitanfolyam indul
a könyvtárban.
Információra ajánljuk
a www.stift90.hu
honlapot.
Jelentkezni és érdeklõdni
az 582-016
telefonszámon,
vagy személyesen a
könyvtárban.

www.esterhazyiskola.fw.hu

akkor is, ha nem egy anya hozza meg, hanem egészségügyi okokból az orvos dönt így. Komoly pszichés megrázkódtatás egy nõnek, és higgyék el,
legtöbbjüknek egy életen át be nem gyógyuló lelki sebet okoz.
- Tudatosítani kell a mai fiatalokban, hogy a nemi élet egyben felelõsséget is jelent. Ha úgy tetszik, egy új élet létrejöttének „kockázatát” is
hordozza, akiért létrejötte után felelõsséggel tartoznak azok, akik létrehozták - nyilatkozta Molnár Aranka védõnõ. - Lehet, hogy egy fiatal lány,
akinél megállapítanak egy - általa nem kívánt - terhességet, józan gondolkodása szerint a terhesség megszakítását látja egyetlen kiútnak. Sajnos,
több szomorú példával is találkoztunk már, hogy a késõbbiekben - amikor
már szeretett volna gyermeket - az abortusz során bekövetkezett sérülés
miatt nem lehetett terhes.
Köszönetet kell mondani a védõnõknek ezirányú tevékenységükért, és
fontos hangsúlyozni, hogy a szülõknek is el kell beszélgetni a gyermekükkel, mielõtt baj történik. Ne feledjük, hogy ezek a nehéz beszélgetések
két életet menthetnek: egy serdülõ fiatal életét - akire nézve bármiféle
egészségügyi beavatkozás komoly következményekkel járhat felnõtt korában, és ezzel tönkremehet, félresiklódhat az életútja -, és egy magzat
életét! Kérjük a szülõket, hogy gyermekükkel otthon, nyugodt körülmények között próbáljanak meg õszintén beszélgetni errõl az intim témáról.
A nem kívánt terhesség és a korai szexuális élet elkerülése, ill. megelõzése
akkor lehet eredményes, ha nemcsak a segítõ szakmákban dolgozó szakemberek tartanak felvilágosítást, hanem a szülõk is igyekeznek rávilágítani ennek fontosságára. Ha sarkítottan fogalmazunk: nem nagy ár egy
õszinte beszélgetés egy gyermek - egy unoka - életéért!
Katonáné

Tájékoztatom az õstermelõket, hogy 2010. január 1-jétõl az
õstermelõi igazolványok hosszabbítása térítésköteles lett. A térítési díjat - 1.000 Ft, - az általam kiállított utalványon kell befizetni az igazolvány érvényesítése elõtt. Az új igazolvány kiállítási díja 2.000 Ft, ezt is a Postán kell befizetni.
Az õstermelõi igazolványok érvényesítése egész évben elvégezhetõ, de a teljes éves adókedvezmény csak a március 20-a elõtt
hosszabbított igazolványokra érvényes.
Változatlan az a jogszabály is, ami adószám váltásra kötelezi
azokat az õstermelõket, akik terményüket bármilyen formában
értékesítik. Ez az adószám az APEH-tõl igényelhetõ, térítésmentesen.
Szöllõsi Pál,
falugazdász
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„Ha jól megnézzük, a böjt legvégsõ célja, hogy segítsen önmagunkat egészen Istennek ajándékozni.” (II János Pál)
Egyházközségünk életébõl:
Január 17-tõl 22-ig ökumenikus imahét volt az evangélikus
gyülekezet, a református gyülekezet és a katolikus egyházközség híveinek részvételével. Urunknak, Jézus Krisztusnak
kívánsága volt, hogy egy nyáj legyen és egy pásztor. Imádkozzunk ezért az év minden napján.
Kezdõdik a nagyböjt
A húsvétot megelõzõ negyvennapos nagyböjt kezdete, a
hamvazószerda, idén február 17-ére esik. A nagyböjt a keresztények számára bûnbánati idõszak, amely alkalmat ad a
lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelõdésre,
hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.
Hamvazószerda abból az õsi hagyományból ered, hogy a hívõk a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig õrzi a szertartás: az elõzõ évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon keresztet
rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel! A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.

A karácsonyi ünnepségen szép számú
hittanos tanuló és óvodás vett részt,
egyházunk Kálvin termében. Versekkel
és énekekkel tettek bizonyságot a Jézus
Krisztus születése feletti örömrõl.
A karácsonyi ünnepi istentiszteleten
Keresztényi Klára III. éves sárospataki
teológiai hallgató hirdette Isten Igéjét.
Az ökumenikus istentiszteletek keretében, a gyülekezet lelkipásztora szolgálta a katolikus és az evangélikus temp-

Mivel a vasárnapokat az Egyház nem számítja böjti napnak,
a VII. század óta szerdai nappal kezdõdik a nagyböjt, így
hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma
éppen negyvenet tesz ki.
Miért éppen negyven napig tart a nagyböjt? A Szentírásban
számos esemény kapcsolódik a negyvenes számhoz, ami
ezeknek a jelentõségét hangsúlyozza. Jézus Krisztus nyilvános mûködésének megkezdése elõtt negyven napot töltött a
pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig
vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig
tartózkodott a Sínai hegyen.
A böjt vallásos gyakorlata a figyelem középpontjába állítja a
bûnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát, jelzi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte
való áldozatvállalását. Nagyböjtben a keresztények különös
figyelmet fordítanak a szegények megsegítésére is.
Az Egyház hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt
rendel: a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet
étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idõsebb tagjait arra kéri az Egyház,
hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst.

lomban, a református templomban pedig a katolikus és az evangélikus lelkészek szolgálatát hallgatták a résztvevõk. Gyülekezetünk szeretetvendégségen látta vendégül a résztvevõket. Az
ökumenikus imahét a katolikus Parochia Közösségi Házában agapéval zárult.
Felhívjuk a kedves szülõk és diákok figyelmét, hogy lehetõség van református középfokú és felsõfokú intézményben továbbtanulni. Az ezzel kapcsola-

tos tudnivalókról a Lelkészi Hivatalban
bõvebb információkkal szolgálunk.
Kérjük a konfirmálandó gyermekek
szüleit, hogy küldjék gyermekeiket vasárnap de. 10 órára, a templomi elõkészítõre, mert a konfirmáció életre
szóló erõt, bátorítást és reménységet ad
mindnyájuknak.
Várjuk a cserkészettel ismerkedni akaró fiatalokat a Kálvin Otthonba, minden kedden du. 2 órára.

Február 14-én vasárnap délután 16 órai kezdettel a bicskei
evangélikus templomban a csákvári evangélikus gyülekezet
Harmonia Floriana Kórusa jótékonysági zenés áhítatot tart a
bicskei templom külsõ felújításának javára. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

Adománygyûjtõ Akciójának (Action Fastopfer) ünnepi
megnyitó istentiszteletén való részvételre kaptunk felkérést
Neumarktban. Az ünnepi megnyitón a Pyrbaumi testvérkórusunkkal közösen fogunk német és magyar nyelvû énekeket elõadni.

Gyülekezetünk Harmonia Floriana Kórusa febr. 19-21. között Pyrbaumba látogat. A Bajor Evangélikus Egyház Böjti

Február 27-én szombaton a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület tart Bakonycsernyén egyházkerületi napot.

FEBRUÁR HÓNAP IGÉJE:
Mert a szegény nem fogy el a földrõl, azért parancsolom neked, hogy légy bõkezû
az országodban levõ nyomorult és szegény testvéredhez. (5Móz. 15,11)
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A Rendészeti Kerekasztal a Polgárõrség helyiségében tartotta ülését.
Elsõ napirend a polgárõrség tájékoztatója volt, Hideg László elnök mutatta be az egyesületet. A Csákvári Polgárõrség 1995. március 30-án alakult meg 25 fõvel, idén lesz 15
éves a szervezet. Sokat köszönhetnek Metykó Gyula és Szabó Mihály rendõröknek, akik
szervezték és segítették munkájukat. Sok tapasztalatot adott a rendõrökkel végzett közös
szolgálat. Több esetben hatósági tanúként is segítették a rendõrök munkáját.
Az elsõ fontos feladat a formaruha költségeinek elõteremtése volt: rendezvényi közremûködés bevételébõl vásároltak ruhát.1997-ben polgárõrszervezetek közt már olyan jó
hírük lett, hogy õk rendezhették a Megyei Polgárõr Napot - ez hagyomány teremtõ lett,
azóta minden évben versengnek az egyesületek a megrendezés lehetõségéért. Gyalogosan
nem volt könnyû a szolgálat, és nem volt hatékony sem. 2003 évben a FMRK keretébõl
kaptak egy használt Zsigulit, amelyet felújítottak, és így a járõrözés céljaira megfelelt.
2004-ben az Év Polgárõr Egyesülete címet nyerte el az egység, és üzemelési támogatást is
kaptak az Országos Polgárõr Szövetségtõl. 2007-ben a Zsigulit lecserélték egy használt
Skodára, mely már jobb mûszaki és fogyasztási paraméterekkel rendelkezett. Tavaly
õsszel pedig egy csákvári magánszemély adományozott egy nagyon jó állapotban lévõ
autót, most ezzel járõröznek, és kísérik a nyugdíjat vivõ postásokat.
A járõrözés mellet rendezvény biztosítást is végeznek. Tevékenységük közé tartozik továbbá a temetõ és a hozzá tartozó parkoló õrzése halottak napján, és temetések alatt. Hideg László elmondta, hogy ezt Horvát József katolikus esperes atya meg is köszönte egy karácsonyi
vendéglátás keretében, a tagoknak nagyon jólesett, hogy ennyire értékelték munkájukat.
A református óvoda által szervezett Mikulás szolgálat biztosításában is részt vettek.
Mûködésük alatt két fõ kapott Országos Polgárõr Szövetség által adományozott elismerést: Puszta József, illetve Hideg László, aki tagja az OPSZ elnökségének is.
A csákvári polgárõrök alapszabályuk szerint feladatukat ingyen látják el, és szervezetük
fenntartásához tagdíjjal járulnak hozzá. A jelenlegi taglétszám 18 fõ, többsége nyugdíjas.
Bár van ifjúsági szekció is, azt tapasztalják, hogy a fiatalok egy-két alkalom után elmaradnak, valószínûleg másra fordítják szabadidejüket. Kérnek mindenkit - fõként a
fiatalabbakat - a maguk és Csákvár biztonságosabbá tétele érdekébe szánjanak idõt és
energiát a közösségi munkára is. Csákvár a mienk – idõseké és fiataloké -, ezért óvjuk és
védjük: magunkért tesszük. Egy új jogszabály alapján a Polgárõrség tagjainak képzésen
kell részt venni, amely a jogszerû szolgálat ellátás szabályairól szól majd, és számot is kell
adni ezen ismereteikrõl. Biztosak benne, hogy az ilyen feladatok, kihívások nem lesznek
riasztók az új tagok számára sem. Aki részt kíván venni a Polgárõrség munkájában, forduljon hozzájuk bizalommal.
Második napirend keretében Setét Vilmos írásos beszámolót nyújtott be a bizottságnak a
Rendészeti Kerekasztal 2009. évi mûködésérõl. A tagok véleményezték a beszámolót,
értékelték az RKA. munkáját Az elnök elmondta, hogy különös figyelmet fordítottak a
kihelyezett ülések helyszíneinek kiválasztására, hiszen így Rendészeti Kerekasztal
állandó tagjai és meghívott vendégei saját szemükkel is megismerhetik azokat a
problémákat, amelyrõl a vendéglátó tájékoztatta õket. Ily módon minden korosztályt
elérnek, és problémáikra reagálni tudunk.
Harmadik napirendként a R. Kerekasztal döntött a 2010. évi Rendészeti nap csákvári
megszervezésérõl. Idõpontját május hónapra tervezzük, pontos idõpontról és a programjáról késõbb adunk tájékoztatást.
Aktuális ügyek napirendben javaslatok hangzottak el: Hideg László a településen okozott
károk megelõzése érdekében azt javasolta, hogy a Szabadság téri buszmegálló világítását
mindenképp javíttassa meg az önkormányzat. Indokolt lenne a forgalmasabb, illetve
veszélyesebb helyekre térfigyelõ kamerákat szerelni, mellyel rögzíteni lehet az ott történteket. Tóth András Hatósági irodavezetõ hozzátette, erre valóban szükség lenne, hiszen
havonta 200.000 – 250.000 Ft kárt okoznak a községnek a rongálók. Felmerült, hogy
diszkó után mind Bicske, mint pedig Székesfehérvár felé induló hajnali autóbuszjáratokon
a szolgálatban lévõ illetékesek segítsék a felszállításnál az autóbuszvezetõk munkáját,
biztosítva az utasbiztonságot is.
Keller Ferenc rendõr õrnagy javasolta, hogy szervezzék újra a kerékpáros KRESZ képzést, és rendezzenek a gyermekek részére kerékpáros ügyességi versenyt. A rendõrség
partner egy ilyen programban, ahol tesztlapokat tölthetnek ki és akadálypályán versenyezhetnek a gyerekek. A területi verseny ez évben Vértesbogláron lesz.
Az RKA jó kezdeményezésnek és sikeresnek értékelte a község lakossága számára
szervezett KRESZ elõadást. Külön köszönetüket fejezték ki a Bicskei Rendõrkapitányság
közremûködésért.
A Rendészeti Kerekasztal továbbra is folytatja tevékenységét, összehívja havi üléseit, és
igyekszik megoldást találni a felmerülõ problémákra. Köszönik a lehetõséget, hogy a
munkáról továbbra is beszámolhatnak a HÍRMONDÓ hasábjain.
A Rendészet Kerekasztal következõ ülése 2010. február 18-án (csütörtökön) lesz a
Geszner-házban.

A Bicskei Rendõrkapitányság
felhívása
Tisztelt Csákvári és Bodméri Lakosok!
Kapitányságunk ügyeletének gyorsabb,
közvetlen elérése érdekében kérjük,
hogy baj esetén elsõsorban ne
a 107 segélyhívó számot tárcsázzák,
hanem az alábbi telefonszámok
valamelyikét:

06-22-566-022; 06-22-566-020
Javasoljuk, hogy a fenti telefonszámokat
tartsák közvetlenül a telefon mellett,
így szükség esetén
azonnal segítséget tudnak hívni.

FELHÍVÁS
2010. január 27-én délután a Fejér Megyei
Hírlap szerkesztõségében megalakították az
ún. Civil Tudósítói Hálózatot, amelynek tagja lettem. A megyébõl 14 helyrõl érkeztek a
Hálózat tagjai, akik ezután saját településük
történéseit közvetlenül megjelentethetik. Elsõsorban a Hírlap online felülete számára
dolgozunk, (elérhetõsége: www.fmh.hu).
Fényképeket is tölthetünk fel a cikkek mellé.
A szerkesz-tõség a napi hírekbõl kiválasztja
azt, ami számára a legérdekesebb volt, és ez
a napi nyomtatott sajtóban is megjelenik
majd.
Elekes András, a Hírlap fõszerkesztõje elmondta, hogy a Hálózat tagjai közé olyan
személyeket hívtak, akik már bizonyították
számukra a településük közéletében történõ
rendszeres részvételt, és tudósításaikkal eddig is folyamatosan segítették a Hírlap adott település tudósításaiért felelõs - újságírójának munkáját.
A tudósítói munkát teljesen ingyen látom el,
költségtérítésben sem részesülök, ahogyan
társaim sem. A Hálózat tagjaiként azért dolgozunk, hogy településünk jó hírnevét továbbra is öregbítsük. Eddigi munkánkban
annyi változás lesz majd, hogy külön kóddal
közvetlen feltöltési lehetõséget kapunk a
Hírlap online felületére, és a közölt cikkek
mellett megjelenik a nevünk is.
Továbbra sem küldök be pártokról, pártrendezvényekrõl, politikai kampányokról anyagokat. Továbbra is csak olyan dolgokról szeretnék írni, amelyek a település jó hírét növelik.
Kérek mindenkit, akinek bármilyen pozitív
történésrõl van tudomása, jelezze számomra
alábbi elérhetõségeim valamelyikén, és egy
elõre egyeztetett idõpontban elkészítjük az
interjút, fotót, illetve a tudósítást.
Köszönettel:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix

06-20-209-44-17; katonanevb@citromail.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
pályázata alapján a FEHÉRVÁR TRAVEL
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 240.000 Ft
támogatást biztosított 6 rászoruló család
tûzifájának megvásárlásához.
Köszönjük!
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Betörések – sajnos - mindig voltak, vannak, és lesznek is, és ha már
megtörtént a baj, a kárt szenvedett sértettet megkéri a rendõrség, hogy az
eltulajdonított tárgyairól készült - azonosítókat tartalmazó - kárlistát nyújtsa be
a rendõrség felé. Az esetek közel 90%-ban az eltulajdonított tárgyak azonosítóját a sértett nem tudja prezentálni, hiszen sosem jutott eszébe azt feljegyezni.
Azonosító, vagy gyári szám nélkül a rendõrségnek komoly hátránya van a
bûnözõvel szemben, mivel a tárgykörözést csak „általános” jegyek alapján
tudja kiadni.
A Szomszédok Egymásért Mozgalom Csákvári Egyesületének elnöke, Pózsa
Imre nyugalmazott rendõr százados elkészített, és a lakosság szolgálata érdekében közzétett a SZEMCSE honlapján egy ún. értéklistát. A lényege az, hogy
ha valamilyen mûszaki cikk vagy hivatalos irat eltûnik, a rendõrség csak akkor
tud sikerrel nyomozni a megtalálása érdekében, ha ismeri a pontos gyári számát vagy egyéb hivatalos azonosítóját. A háztartásban található, és a bûnelkövetõk számára értéknek számító dolgok összefoglalása érdekében készült
egy táblázat, amelyet mindenki maga tölt ki a saját házában lévõ értékekre vonatkozóan.
Fel kell tüntetni a tárgy nevét, azonosítót (gyári számot), értéket, az esetleges ismertetõjegyet. Az azonosító nélküli értékes tárgyakat is fel kell sorolni, ha értéket képviselnek (pl. a jelzés nélküli aranyékszert, festményt, mûtárgyat, családi ereklyét stb. célszerû lefotózni és a listához mellékelni).
Amennyiben mobiltelefon-azonosítót is rögzít a táblázatban, a készülékébe
billentyûzze be a *#06# karaktereket, és a megjelenõ „IMEI” számot is írja fel,
így a telefon ellopását a szolgáltatónál külön bejelentve. Az IMEI szám le-

A csákvári orvosi rendelõ és környezete óriási
változáson ment keresztül az elmúlt években.
Egészségügyi centrummá nõtte ki magát, ahol a
háziorvosi és fogorvosi rendelõ mellett védõnõi
szolgálat, többfunkciós szakrendelõ helyiség,
gyógyszertár és mentõállomás is megtalálható,
valamint itt mûködik a hétközi, illetve hétvégi
összevont háziorvosi ügyelet is.
A Csákvár Egészségház Társasház közösségét
képviselõ három orvos, Dr. Nagy István, Dr.
Wiesler Ferenc és Dr. Kovács László elmondta,
hogy a szakrendelõ helyiségét a tulajdonosi
orvosközösség a községben fellépõ igény miatt, a
rendelõ felújításával párhuzamosan alakította ki
saját költségén. Nem felejtik el Dr. Dékány Erzsébet hathatós közremûködését, aki révén anno a
nõgyógyászat elkezdhette helyi mûködését, valamint a Csákvári Önkormányzat szerepét, illetve
egy csákvári vállalkozó segítségét, aki már má-
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tiltásával a készülék még kártyacsere esetén is hasznavehetetlen a tolvaj számára. Kerékpároknál általában - azokat fejre állítva -, a pedál „agyán”, vagy az
alsó merevítõn található a feljegyezendõ azonosító.
Az otthon tartott értékpapírok, illetve a közokiratok (pl. személyi igazolvány, útlevél, érettségi bizonyítvány, diploma stb.) számának rögzítését is
ajánljuk. Bûnelkövetõi körökben ezek nagyon „kurrens cikkek”. Egy Öntõl
ellopott személyi igazolvánnyal például az elkövetõ nagy értékû munkagépet
kölcsönözhet, amelyet a kölcsönadó természetesen soha többet nem lát, és ha
nincs azonnal, a kölcsönügylet elõtt bejelentve az irat ellopása, nagyon nehéz
lesz bizonyítani, hogy nem Ön volt a kölcsönzõ. Az iskolai végzettséget bizonyító iratok hamisításáról is mindenki hallott már...
A táblázat kitöltése után - esetleges betöréses lopás esetén - csak elõ kell vennie a listát, fotókat, és az ellopott tárgyak azonosítóit a rendõrség részére átadni, így a betörésbõl eltulajdonított dolgok megtalálási esélye nagyságrendekkel lesz nagyobb!
Amennyiben meggyõztük az értéklista felvételének szükségességérõl, kérjük vegyen elõ egy A/4-es lapot, írja fel rá az alábbi fejlécet, és a háztartásában
található rádióra, tv készülékre, video-dvd-hifi berendezésekre, számítógépre,
telefonra, iratokra, bizonyítványokra, gépekre és értékes szerszámokra vonatkozó adatokkal töltse ki. Kész táblázatot tartalmazó nyomtatvány letölthetõ a
www.szemcse.5mp.eu oldalról.

sodik éve finanszírozza a mûködés anyagköltségét. Jelenleg az OEP által finanszírozott nõgyógyászati szakrendelés mellett általános sebészeti
és nõgyógyászati, valamint gyermekgyógyászati
magánszakrendelés is mûködik. A helyi orvosközösség célja, hogy minél többféle OEP finanszírozású – azaz a betegek számára ingyenesen
igénybe vehetõ – szakrendelést hozzanak az egészségügyi centrum területére. Ennek érdekében fel
kell szerelni a szakrendelõket, hiszen az Egészségpénztárnál erre nincs keret, sõt még óraszámot is
nehezen adnak települési szakrendelésekre.
A szakrendelõ eszközellátásának bõvítése és
korszerûsítése is a helyi orvosközösség saját költségén történt. Egy németországi baráti kapcsolat
révén tavaly decemberben vásároltak olyan eszközöket, amelyek – bár nem újak, de - a mai kor
elvárásainak megfelelõek, és megnyitják az utat a
sikeres OEP tárgyalás felé.
A nõgyógyászati ellátás területén érték el eddig a
legnagyobb fejlesztést. Elõször is vásároltak egy
kolposcopot, amely a szûrõvizsgálat nélkülözhetetlen eszköze, valamint egy ultrahang készüléket,
és egy korszerû vizsgáló ágyat.
A beszerzés az általános sebészeti rendelést is
érintette. Vásároltak egy mûtõasztalt, amely lehetõvé teszi, hogy bizonyos egynapos általános sebészeti beavatkozás helyben elvégezhetõ legyen.
A korszerû, rozsdamentes acélból készült kiegészítõ eszközök, például ledobó tálcák, hulladék-

gyûjtõ edények, kötözõasztal stb. szintén rendelkezésre állnak.
Az ügyeleti helyiségbe egy három csatornás
EKG került beszerzésre. Paravánokat, mûszerszekrényeket, illetve többféle kézimûszert is
vettek. Beszereztek egy mikroszkópot is, amely
adott esetben mintavétel után azonnal célzott diagnózishoz segítheti az orvosokat.
Az orvosok nem nyilatkoztak a vételár tekintetében, csak annyit árultak el, hogy a decemberi
fejlesztések összértéke több millió forint. Úgy
nyilatkoztak, hogy a szakrendelõ további fejlesztését, illetve több OEP által finanszírozott szakrendelés helybe hozását tûzték ki célul. (Viszonyítási alapként elmondták, hogy az interneten
található adatok alapján egy kolposcop ára kb.
600.000 Ft-nál kezdõdik. A most beállított ultrahang készülék „testvére” pedig jelenleg a csákvári kórházban mûködik, amelyet néhány éve –
részben lakossági felajánlásokból – vásároltak
meg 3 millió Ft-ért.)
Csákvár és a környezõ települések lakossága
számára biztosan megkönnyítené a szakrendeléseken történõ részvételt, ha nem kellene Bicskére
vagy Székesfehérvárra utazni, hanem helyben rendelkezésre állna, ezért az orvosok szakrendelõi
lobbijához sok sikert kívánunk. A nagy értékû
beszerzésekért pedig köszönet illeti õket, hiszen ez
az eszközpark teremtette meg a tárgyalások elkezdésének lehetõségét.

Indul a személyi jövedelemadó bevallási idõszak - Miért fontos felajánlani az 1%-ot?

A hatályos jogszabályok szerint a magánszemélyek az adóbevallásukban a személyi jövedelemadójunk 2x1%-áról rendelkezhetnek. Az egyiket egyháznak, a másikat 1% gyûjtésére jogosult civil szervezetnek ajánlhatják fel.
Tapasztalatok szerint 3 személybõl csak legfeljebb 2 szokott rendelkezni az 1%ról, pedig ez két szempontból is fontos:
1. A civil szervezetnek az APEH a második félévben kiutalja a számára felajánlott
1%-ot, tehát ezzel közvetlenül hozzájárulhatunk a mûködési költségekhez.
2. Az állam a civil szervezetek részére felajánlott 1% összegének megfelelõ nagyságú pályázati alapot képez, amelyen szintén támogatást nyerhetnek el a szervezetek. Minél többen ajánlják fel tehát az adójuk 1%-át, annál nagyobb lesz a pályázati
alap.
Összeállítottunk egy listát azokról a csákvári szervezetekrõl, amelyek számára az
adó 1%-a felajánlható:
Csákvárért Egyesület
18488931-1-07
Csákvári Fúvószenekari Egyesület
18499168-1-07
Csákvári Iskola Tanulóiért Alapítvány
18485842-1-07
Csákvár Jövõjéért Közalapítvány
18490073-1-07
Csákvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület
18484009-1-07
Csákvári Polgárõrség
18484425-1-07

Csákvári Természetjáró Egyesület
18500103-1-07
Csákvári Torna Klub
19820129-2-07
Esterházy Iskola Kulturális és Sport Egyesülete
18486946-1-07
ProVértes Természetvédelmi Közalapítvány
18602487-2-11
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
18501616-1-07
Közelünkben mûködõ szervezet:
Szép Jelen Alapítvány (Fecskepalota)
19181084-1-07
A listát a Polgármesteri Hivatalnál rögzített, és a csákvári honlapon is megtalálható adatokból állítottuk össze. Kérjük, hogy aki kimaradt a listából, írjon a
szerkesztõségbe, és következõ hónapban már kiegészítjük az õ adószámával is.

Nem szabad elfeledkezni az egyházakról sem, hiszen a másik 1% az õ számukra
ajánlható fel. A községünkben mûködõ vallási felekezetek technikai számai:
0011 - Magyar Katolikus Egyház
0066 - Magyarországi Református Egyház
0035 - Magyar Evangélikus Egyház
Az egyéb felekezetekhez tartozókat kérjük, igény esetén jelezzék az egyházuk
technikai számát, és ezt is fel fogjuk tüntetni az elkövetkezõkben.
A közölt lista májusig minden Hírmondó számban meg fog jelenni.
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A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 2009-ben elindított egy cikksorozatot a Hírmondóban azzal a céllal, hogy az olvasók megismerhessék a
gyermekvédelem rendszerét. Ebben a sorozatban eddig a jelzõrendszeri tagok a Védõnõi Szolgálat, a Mese-Vár Óvoda, a Gróf Esterházy Móric Általános
Iskola, a rendõrség és Dr. Kovács László háziorvos - gyermekvédelmi tájékoztatóját olvashatták. Ezúttal Szolgálatunk munkáját sze-retnénk Önökkel
megismertetni két részletben: külön a családsegítõ, és külön a gyermekjóléti
munkára vonatkozóan.
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat jelenleg Csákvár, Bodmér, Gánt és
Vértesboglár ellátási területtel mûködik. A családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás két külön szolgáltatás, melyekre más-más jogszabályok vonatkoznak, bár a mindennapi munkában nem mindig lehet a kettõt különválasztani, hiszen adott esetben egy gyermek jólétének biztosítása a család megsegítését is szükségessé teszi.
A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermekek védelme a gyermek családban
történõ nevelkedésének elõsegítésére, veszélyeztetettségének megelõzésére és
megszüntetésére, valamint a szülõi vagy más hozzátartozói gondoskodásból
kikerülõ gyermek helyettesítõ védelmének biztosítására. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint különbözõ hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekjóléti szolgáltatás a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védõ speciális személyes szociális szolgáltatás,
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a
következõket szolgálja:
1. A gyermek testi és lelki egészségének, családban történõ nevelkedésének elõsegítése: ennek érdekében feladatunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlõdését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz
való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az
egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelõzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése. Feladatunk továbbá
a szociális válsághelyzetben lévõ várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehetõ ellátáshoz való hozzájutás szervezése, a szabadidõs programok szervezése és a hivatalos ügyek intézésének segítése.
2. A gyermek veszélyeztetettségének megelõzése: Ezen cél érdekében a legfontosabb feladatunk a veszélyeztetettséget észlelõ és jelzõ rendszer mûködtetése, a nem állami szervek és a magánszemélyek részvételének elõsegítése a
megelõzõ rendszerben. A jelzõrendszer tagjaival valamennyi társult településen nagyon jó a kapcsolatunk. Ha gyermek veszélyeztetettségét tapasztalják,
jelzési kötelezettségüknek írásban eleget tesznek, és rendszeresen részt vesznek a havonta megtartandó esetmegbeszéléseken is.
3. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése: ennek érdekében
- családgondozással a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkezõ mûködési zavarok ellensúlyozása,
- a családi konfliktusok megoldásának elõsegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
- az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítõ szolgáltatás,
valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,
- javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelõen: javaslatunk
irányulhat a gyermek jegyzõ általi védelembe vételére, a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtására, illetve a gyermek súlyos veszélyeztetése
esetén a gyermek családjából történõ kiemelésére.
4. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése: ennek érdekében a gyermek családból történt kiemelését követõen biztosítanunk kell a családgondozást a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához,
a szülõ és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához. Miután pedig a
gyermek az átmeneti nevelésbõl hazakerül a családjába, feladatunk az ún. utógondozás biztosítása a gyermek családjába történõ visszailleszkedéséhez.
A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások
közvetítésével (szolgáltatás) vagy szervezõ tevékenységgel (szervezés)
biztosítjuk.

Január 13-án rekordot döntött a Geszner-házban tartott „Hosszú téli esték”
elõadássorozat látogatottsága: az alagsori vetítõterem zsúfolásig megtelt a
több mint száz résztvevõvel. A nézõk nyolc natúrparki településrõl gyûltek
össze. A téma Viszló Levente afrikai tanulmányútja volt, amelyen tavaly
októberben vett részt az Etosha Nemzeti Parkban.
- Hol töltötted a tanulmányutat egészen pontosan?
- Namíbiában, amely Afrika déli részén fekszik, és a kilenc magyarországnyi területen mindössze 2 millió lakost számlál. Már a repülõút sem volt
egyszerû: Budapest-Zürich-Johannesburg érintésével jutottam el három társammal együtt az ország fõvárosába, Windhoekba. A városban minden megtalálható, ami a civilizációban elvárható, 100 km-rel távolabb viszont már hamisítatlan afrikai tájjal és barátságos bennszülött lakossággal találkozhattunk.
- Mit kell tudni a titeket fogadó Etosha Nemzeti Parkról?
- Az Etosha Nemzeti Park egyike Afrika legnagyobb nemzeti parkjainak. Bár
a csapat elõre bejelentkezett, még sátorhelyet is alig kaptunk. A nemzeti parkban szigorú szabályokat vezettek be: reggel 6-tól este 6-ig volt nyitva a kapu,
estére mindenkinek vissza kellett térnie a szálláshelyére. Kirándulni saját autóval vagy bérelt szafari busszal lehetett, kiszállni csak az erre kialakított, körülkerített helyeknél volt szabad.
- Milyen volt a táj és az élõvilág?
- Szerencsénk volt, az érkezésünk elõtti héten komoly mennyiségû esõ esett,
így a sivatagos részek sem voltak olyan kopárak, mint egyébként. Az Etoshában három fõ élõhelytípus és hozzá kapcsolódó életközösség található meg: a
sivatagi, a bokros szavanna, és a nyílt sós mocsaras terület, ezeket mind végigjártuk. Rengeteg állatfajjal találkoztunk. A madarak közül a 3 m szárnyfesztávolságú keselyûket emelném ki, amelyek folyamatosan köröztek a terület
felett. Láttuk a pusztai tyúkok raját, amelyek naponta kétszer járnak be az itatóhelyekre inni, majd a tollukat vízzel átitatva visszafordulnak sivatagi fészkelõhelyük felé: így itatják meg fiókáikat is. Az egyes antilopféléken, zsiráfokon,
zebrákon, elefántokon túl ragadozókkal is találkoztunk: sakálokkal, sõt oroszlánokkal is. A sanyarú körülmények ellenére rendkívül gazdag állatvilágot
láthattunk.
- Hol tudtátok a legjobban megfigyelni az állatokat?
- Az itatóhelyek környékén volt érdemes megfigyelésre berendezkedni, ahol
a nap minden szakában sokszínû állatforgatag fordult meg. Az elkerített
pihenõhelyek is általában az itatóhelyek mellett voltak kialakítva. Érdekes
dolgokat tapasztaltunk. Ha például egy zebraménes odaér az itatóhelyhez, csak
az egyik fele kezd el inni, a másik fele pedig figyel, és a ragadozó közeledtét
ugató hanggal jelzi társai felé. Egyébként a ragadozók is általában az itatóhelyek környékén vernek tanyát: egyrészt számukra is fontos a víz közelsége,
másrészt kis területen koncentráltan jelenik meg nagyszámú zsákmányállat.
- Milyen tanulságokkal zártad az utadat?
- A legfõbb tanulság ugyanaz volt, amit az itthoni élõvilág tanulmányozá-sakor
is számtalanszor megfogalmaztam: minden élõlény azt a „felszerelést” kapta,
ami számára a túléléshez és a táplálkozáshoz kell. A szélesszájú orrszarvúnak a
fû legeléshez igazodik a száj kialakítása, a keskenyszájú orrszarvúnak pedig a
bokrok legeléséhez. A kevés tápanyagot tartalmazó füvet fogyasztók többrétû
gyomra biztosítja, hogy az utolsó kalória is hasznosítva legyen. Ez a természet
egyik legnagyobb csodája! A másik tanulság szintén nem újkeletû, de az
itatóhelyek mellett várakozva új, hangsúlyosabb értelmet nyert számomra: az
édesvíz nagy kincs, a készletek végesek, és ezt nekünk, európai embereknek sem
szabad elfelejteni. A harmadik pedig a korábban kihalófélben lévõ állatok
példányainak láttán fogalmazódott meg bennem: ez az ország elérte, hogy
jelentõs mértékben korlátozzák a vadászatot, és az így kiesõ vadászati bevételt
turisztikai bevétellel képesek voltak pótolni. Ez példaértékû az egész világon az
egyes állatfajok hosszú távú fennmaradása tekintetében.
Az elõadás után a Geszner-házban megszokott vendégszeretettel invitáltak
mindenkit a fölszinti nagyterembe, egy pohár teára vagy forralt borra, és egy
szendvicsre. Lehetõség nyílt egymással beszélgetni, ami a mai rohanó mindennapok forgatagában legalább akkora kincs, mint maga a víz…
Katonáné

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÉRJÜK TÁMOGATÁSUKAT!

2009. december 12-én immár második alkalommal megrendezésre került Csákváron a Szanatórium kultúrtermében a Gospel Karácsonyi ajándékmûsor.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak és segítõinknek:

A csákvári Gyémánt Gospel kórus 2010. április 24-25-re meghívást kapott
Innsbruckba egy húsvéti rendezvénysorozatra, egy amerikai gospel énekesnõ,
Kathy Kelly és a Heilige Kirche Familie gospel kórus közös vendégszereplésére.
Az utazáshoz szükséges összeg 260 000 Ft, ehhez Herczog Edit EU parlamenti
képviselõasszony 100 000 Ft-tal járult hozzá. A kórus tagdíjak és az eladott reklám
tollak, cd-k befolyt összegébõl kb. 50 000Ft-ot gyûjtött össze. A hiányzó összeget
szeretnénk támogatók segítségével pótolni.
A cím: Vértes Takarékszövetkezet (Bicske, Kossuth tér 20.)
Bankszámlaszám: 58300031-10024003
(Balassáné Hideg Rita és Palkóné Hufnágel Éva nevén futó számla).
Kérjük támogatásukat, hogy egészen Innsbruckig elvihessük Csákvár jó hírét!

Herczog Edit EU.parlamenti képviselõ, László M.Miksa az MR-TON Díjas Ladánybene
27"Reggae Zenekar Énekese, Fejér Megyei Önkormányzat, Vértes Múzeum Baráti Köre
Egyesület,Tóth Árpádné Fejér megyei képviselõ, Vágner Lajos a csákvári Kórház kinevezett
vezetõje, Dr. Dékány Erzsébet, a csákvári Kórház volt igazgató fõorvosa, Váradi Péter,
Katonáné Dr. Venguszt Beatrix, Setét Vilmos, Ifj.Magyar Tibor nyomdász, Varga József
nyomdász, Majtán Attila nyomdász, Bokor Béla fényképész, Mészárosné Ágoston Ildikó,
Polgárõrség, Karika Mária, Vincze Gyula PapírVilág, Magyar Gyula, Szabácsik Tamás,
Szammer László, Gudics Mihály hangosító, Kovács János, Dencinger János, Csákvár TV,
Szverle Balázs, Oszoli Tibor, Csákvári Erdészet,Tóth Timi, Sós Lajosné és a Gyémánt Gospel
Kórus minden tagjának és hozzátartozójának, akik önzetlenül, idejüket áldozva segítették a
rendezvény létrejöttét!

Köszönettel: Palkóné Hufnágel Éva
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ÉPÜLETTERVEZÉS!!!

EGYEDI, ELEGÁNS, MÁRKÁS ANGOL
HASZNÁLT RUHÁK KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN

RUHÁZATI TERMÉKEK
KIÁRUSÍTÁSA!

Szigetvári Ferenc
okleveles építészmérnök

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

E G Y É B A J Á N L A T U N K:
Csipkefüggönyök, dekoranyagok, sötétítők,
asztalterítők, antik csipkék ,
paplanok, ágyneműk
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

SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS

Használtruha üzlet

DR. SZABÓ KÁROLY
Sebész főorvos

Csákvár Egészségház
Rendelési idő: péntek 8 – 10 óra
Telefonos előjegyzés:
06-30/8461387 (Bordáné Marika)
·
Általános sebészeti műtétekről konzultáció
·
Kisműtétek elvégzése helyi érzéstelenítésben (anyajegy, szemölcs, benőtt köröm, bőrkeményedés, zsírmirigy, verejtékmirigy, bőrtályog)
·
Kiskiterjedésű visszér injekciós kezelése
·
Aranyér gyűrűzése, lábszárfekély
ellátása

2010-ben is szeretettel várjuk
kedves vásárlóinkat a megszokott
árukészlettel a Gánti u. 8 szám alatt.
AKCIÓNK:
• Téli ruha vásár: kabátok, sálak, sapkák, csizmák 20% kedvezménynyel
• Bébi és gyermekruha vásár:
Minden második ruha árából 30%
kedvezmény
Nyitva:
K – P: 9 – 12-ig, 14 – 17-ig, Szo.: 8 – 12-ig

Csákvári és Bodméri Hírmondó

ÁLTALÁNOS ORVOSI ULTRAHANG
DIAGNOSZTIKAI MAGÁNRENDELÉS!
Helye: Csákvár Szent György Kórház
Röntgen Diagnosztika, Kastélypark 4.
Rendelési idő: hétfő, Szerda, péntek: 8 órától
Szolgáltatások: EGY IDŐBEN EGY HELYEN!
Általános orvosi, ultrahang vizsgálatok (hasi áttekintő,
kismedence, pajzsmirigy, nyaki- és általános lágyrésznyirokcsomó, nagyizületek-csípő, térd, váll)
Fontos: előjegyzés munkanapokon 8 – 14 óra között
a 06/22/582-268-as telefonszámon kérhető;
a vizsgálatokhoz beutaló nem szükséges,
csak TAJ kártyájukat hozzák magukkal
Dr. Zsigmond László

Kárpitozott bútorok
gyártása
közvetlenül
a gyártótól
akciós áron.
Ugyanitt
kárpitozott bútorok
áthúzása
rövid határidővel.
Érd.:
Spindler Péter
06/20/437-4405

Érdeklődni: 06-20/5348-995

APRÓHIRDETÉS
Csákváron akác tűzifa m -ben eladó. Tel: 354-271,
v. 06/30-248-3833
3

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
KOVÁCS LÁSZLÓNÉ temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Külön köszönetet mondunk a Sirály KFT. orvosainak, és nővéreinek lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
özv. PÁNCZÉL SÁNDORNÉ temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet a
Csákvári Katolikus Szeretetotthon dolgozóinak
és ápolóinak a gondos ápolásért.
Gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak ismerősöknek, szomszédoknak,
akik KNAPP JULIANNA temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek. Külön köszönet azoknak, akik az ápolás hosszú ideje
alatt önzetlenül segítettek.
Knapp József és Családja

FELHÍVÁS
Újságírókat,
szerkesztőket
keresünk.

F
e
b
r
u
á
r
h
a
v
i
r
e
n
d
e
z
v
é
n
y
n
a
p
t
á
r
Olyan csákvári
N ap
05
06
10

Idő p o n t
16 :0 0
10 :0 0
18 :0 0

14
15
18
20

10 :0 0
17 :0 0
14 :4 5
18 :3 0
19 :0 0

M eg n ev ezés
F ars an gi bá l az á ltalán o s is k o láb an
R ég i mes ters ég ek b em utatás a - faf arag ás
H o s s zú téli esték – B én i K or né l: R ég i vé rtes i er dé sz v ad ás z élet
B álin t N ap i V ás ár
P ó zsa Im re: „N e le gy él áld o zat” b ű n meg elő zés i ea.
R en d és zeti Ke rek as ztal ü lés e
G é pjárm ű vez ető ta nf oly am
S p ortb ál

22

14 :3 0

N a pk ö zis h an gv ers en y

24
27

18 :0 0

H o s s zú téli esték – B o ro s Feren c: Ku v ait tü ze i
E zo terik us N a p

He ly s zín
Es terh ázy Is k o la
Vé rte s Mú zeu m
Ge sz ne r-h áz

Sze rve ző
E sterh áz y Is ko la
V értes M . B aráti K ö re E .
Pro V értes N o n p ro fit Z rt.

Sp or tk o mb iná t
Bag ó -h áz
Ge sz ne r-h áz
Kö n y vtár
Pu blo
ren d ezv én ytere m
Rég i isk o la 1 /A
osztály te rme
Ge sz ne r-h áz

Ma gy aro k S zö ve ts ég e
SZ E MC SE
Re nd és zeti K ere kas ztal
Stift- 90 Kf t.
Sp o rtko mb in át,
CS TK Ör egf iú k
Cs ák v ári A lap fo kú
Mű v és zeto ktatás i In té zm.
Pro V értes N o n p ro fit Z rt.
Ma gy aro k S zö ve ts ég e

FELHÍVÁS! Komposztálást népszerűsítő pályázatra
Csákváron sokan komposztálnak, de még többen nem. Sokan csak próbálkoznak vele, de akinek nincs megfelelő
komposztáló ládája, az csak „komposztálgatni” tud. Sokan vannak, akiknek jelenleg nincs más lehetősége, minthogy fűnyírás
után, vagy a kert takarítását követően a „zöld szemetet” a kukába tegyék, vagy környezetünket szennyezve és a szomszédokat
bosszantva elégessék. Van, aki nem is gondol arra, hogyha a szerves hulladékot egy erre megfelelő ládába tenné, az lebomlana
és mint komposztot, újra felhasználhatná háztartásában. Az Európai Unió 2007-től elkezdődött környezetvédelmi programjai
közül az egyik legfontosabb program azt mondja, hogy: Meg kell tanulnunk megóvni a környezetünket és úgy fejlődni,
fejleszteni tovább, hogy gyermekeinknek és unokáinknak lehetőségük legyen egy élhetőbb Világhoz.
Ennek jegyében került meghirdetésre egy, a komposztálást népszerűsítő pályázati program, amelyben a mi településünk is
szeretne részt venni. Ez a cikk egyben egy felmérés, amelynek alapján szeretnénk megtudni, hogy hány csákvári család
vállalná a továbbiakban, hogy a háztartásában keletkezett szerves hulladékot az Önkor-mányzattól kapott modern komposztáló ládába gyűjti. Amennyiben a beérkezett igények alapján érdemes pályázatot benyújtani és pályázatunk nyer, akkor reményeink szerint, sok család ingyenesen birtokba veheti saját komposztálóját, - előadások, tanácsadások, kiadványok útján
szakmai segítséget is tudunk majd adni a komposztálás rejtelmeibe való elmélyedéshez. Ehhez az szükséges, hogy az alábbi
nyilatkozatot kivágva, kitöltve és aláírva visszajuttatja az Önkormányzatunkhoz 2010. február 28-ig.
Medgyesi József, Településfejlesztési Bizottság elnöke

NYILATKOZAT
A komposztálást népszerűsítő programban részt kívánok venni. Vállalom, hogy a később ingyenesen átvételre kerülő komposztáló ládát a célnak megfelelően fogom használni és a megfelelő használat ellenőrzésének lehetőségét biztosítani fogom.

Név (nyomtatott nagybetűkkel): .............................………………………..…………….................…….….
Cím: Csákvár, ...…………………………………………………………………………..................……….
Elérhetőség: …………………..…..............…………..
Kelt: Csákvár,………….………………..

Aláíróval egy háztartásban élők száma: .....….. fő
………............…………………………….
aláírás

vagy bodméri,
18 évesnél idősebb elkötelezett
és tettre kész, újságíró, vagy az
újságírás iránt érdeklődő embereket keresünk, akik aktívan
részt kívánnak venni a Csákvári-Bodméri Hírmondó munkájában.
Jelentkezni lehet
hirmondo.csakvar@gmail.com
e-mail címen.

