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Szeretettel várjuk mindenkit
2010. március 15-én 11 órakor az iskola tornatermébe,
ahol 1848. március 15-re emlékezünk .
Az ünnepi szónok: Dr. Hermann Róbert történész,
a Hadtörténeti Múzeum és Intézet igazgatója.
A mûsorban az általános iskola tanulói, a mûvészeti iskola növendékei szerepelnek.
Giesz János, polgármester

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
a Szent György Kórház kultúrtermébe

2010. március 27-én 14 órára

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt
2010. március 13-án, szombaton 10 órára
a tûzoltótorony épületébe, „Régi mesterségek bemutatása” Szabás-varrás c. programjára.
A programot Bodrogai Erzsébet és Kunstár Béla szervezi.

Verebes István: Színtiszta kabaré
c. mûsorára.
Közremûködnek:
Bach Szilvia, Böröczky József, Éles István,
Holub Péter, Maksa Zoltán,
Nádas György, Varga Ferenc József
és még sokan mások.
AZ ELÕADÁS INGYENES!
Kérjük, hogy a várható
nagy érdeklõdésre tekintettel részvételi jegyeket
elõzetesen igényeljen a Floriana Könyvtárban
telefonon (582-016) vagy személyesen
a nyitva tartási idõben.
Tisztelet Társasága

Floriana Könyvtár

A Csákvári Alapfokú Mûvészeti Iskola
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a Polgármesteri Hivatal házasságkötõ termében
2010. március 29-én 16.30-kor kezdõdõ
Növendék Hangversenyére.
Mindenkit szeretettel várunk!

Március 22-én 10 órakor a DADA
(Drog, Alkohol, Dohányzás, AIDS elleni )
programmal kapcsolatos kiállítás nyílik
az Esterházy Iskola aulájában.
Megtekinthetõ március 26-ig minden nap
15-17 óra között a Szülõi Munkaközösség jóvoltából.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

„Hosszú Tél Esték a Geszner-házban”
címû rendezvénysorozatra
2010. március 10. (Szerda) 18:00 óra
Viszló Levente: „Kalandozás a múltban II.”
Diavetítés a csákvári lakosok által gyûjtött képekbõl
Pro Vértes Nonprofit Zrt.
8083 Csákvár, Kenderesi u. Geszner-ház
Tel.: 22/354-420
e-mail: provertes@provertes.hu
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TÁJÉKOZTATÓ CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 16-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRÕL
2010. február 16-án a Képviselõ-testület zárt illetve nyilvános ülést
tartott.
Zárt ülésen megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait, póttagjait valamint döntött lakásbérletre vonatkozó kérelemrõl.
Nyilvános ülés keretében a Képviselõ-testület:
- Elfogadta Giesz János Polgármester két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatóját valamint a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
- 2/2010.(II.17.) sz. rendeletével elfogadta Csákvár Nagyközség
Önkormányzata és Intézményei 2010. évi költségvetését.
- Elfogadta a 2009. évi adóhatósági munkáról szóló beszámolót
- Elfogadta a 2009. évi „Közfoglalkoztatási terv” végrehajtásáról
szóló tájékoztatót és a 2010. évi „Közfoglalkoztatási tervet”
- Elfogadta a 2010. évi „Rendezvénynaptárt”
- Elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadta az önkormányzat
által létrehozott nonprofit kft. „Alapító Okiratát” és a „Közhasznúsági Megállapodást”

Aktuális ügyek keretében :
- elfogadta a „Csákvári-Bodméri Hírmondó” Szerkesztõ Bizottságának 2009. évi munkájáról szóló beszámolót
- megvitatta a Csákvár Nagyközség Honlapján „Fórum” létrehozására irányuló javaslatot, mellyel kapcsolatosan úgy döntött,
hogy az áprilisi testületi ülésen a „Honlap mûködésének felülvizsgálata” napirendi pont keretében dönt
- a Tersztyánszky körút lakóinak kérelmét megvitatva az út állapotának felmérésére, a szükséges karbantartás feltérképezésére
szakértõ bevonásáról döntött
- a Berényi, Ady, József, Kenderesi, Radnóti, Tolbuhin u. lakóinak
kérelmét megvitatva a belvízelvezetés megoldásával kapcsolatosan szakmai elõkészítésrõl, árajánlatok bekérésérõl döntött.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselõ-testület
soron következõ nyilvános ülése 2010. március 30-án lesz. A nyilvános ülésrõl készült jegyzõkönyvek a „Floriana” Könyvtárban
megtekinthetõk.

TÁJÉKOZTATÓ BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLTÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRÕL
2010 február 17-én a Képviselõ-testület zárt illetve nyilvános ülést
tartott.
Zárt ülésen megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság tagjait,
póttagjait.
Nyilvános ülés keretében a Képviselõ-testület:
- Elfogadta Rácz Imre Polgármester két ülés között végzett
munkáról szóló tájékoztatóját.
- 1/2010.(II.18.) sz. rendeletével elfogadta Bodmér Község
Önkormányzata 2010. évi költségvetését.
- Elfogadta a 2009. évi adóhatósági munkáról szóló beszámolót
- Elfogadta a 2009. évi „Közfoglalkoztatási terv” végrehajtásáról
szóló tájékoztatót és a 2010. évi „Közfoglalkoztatási tervet”
- Döntött arról, hogy az EU Élelmiszersegély Programjában
feltételek hiányában nem vesz részt
- Villamos energia szolgáltató-váltás témában tett más szolgáltatói
ajánlatot nem fogadta el

- Döntött földhaszonbérleti szerzõdés meghosszabbítása iránti
kérelemben
- Együttmûködési Megállapodást kötött a Vértesboglári Polgárõr
Egyesülettel
-Aktuális ügyek keretében:
- elfogadta a Csákvári-Bodméri Hírmondó Szerkesztõ Bizottságának 2009. évi munkájáról szóló beszámolót
- döntött az ÚMVP Falunapi pályázatán való részvételrõl
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselõ-testültet
soron következõ nyilvános ülése 2010. március 31-én lesz. A
nyilvános ülésrõl készült jegyzõkönyvek a „Faluházán”
megtekinthetõk.
dr. Hanák Mária,
jegyzõ

Március havi csákvári rendezvénynaptár
(kiegészítve az április eleji programokkal)
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8083 Csákvár, Szabadság tér 8. www.esterhazyiskola.fw.hu
Tisztelt Adózók!
Az állami adóhatóság több szakaszban vonja magához a helyi iparûzési adó beszedését és a hátralékok behajtását.
Az önkormányzat adószámlájára kell befizetni a 2010. I. félévi elõleget. A befizetendõ összegrõl a kiküldött egyenlegértesítõben kapnak tájékoztatás. (Iparûzési adó számla: 12023008-0015696500600004).
A 2009. évi iparûzési adó bevallásokat még az önkormányzathoz
kell 2010. május 31-ig benyújtani és ezzel egy idõben befizetési
kötelezettséget is az önkormányzati számlára kell teljesíteni.
Az APEH-nek elõször a 2010. II. félévi elõleget kell fizetni, aminek a határideje 2010. szeptember 15. napja.
Az önkormányzat folyamatosan adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak a befizetésekrõl és a 2009. évi iparûzési adó bevallásokról.
NAGYON FONTOS, hogy a 2009. évi feldolgozott bevallások alapján hozott HATÁROZATOT FELTÉTLENÜL ÕRIZZÉK MEG,
mivel az APEH a fizetendõ elõlegekrõl nem küld értesítést !
A határozatban szerepel a fizetendõ 2010. II. félévi elõleg, valamint a 2011. I. félévi elõleg összege is, ezeket az összegeket kell
a megadott határidõben az APEH számlájára megfizetni.

VÁLTOZOTT a gépjármûvek tulajdonjog változással kapcsolatos bejelentési kötelezettsége!
2010. január 1-jét követõen 5 munkanap áll rendelkezésére a gépjármû
RÉGI és ÚJ tulajdonosának, hogy az Okmányirodában bejelentse a tulajdonos változást (eddig 15 nap volt).
VÁLTOZOTT a gépjármûadó mértéke 2010. január 1-jétõl, ezért minden gépjármû tulajdonos jármûvenként új határozatot kap a fizetendõ
adóról. A határozatokhoz nem mellékeltünk csekket, mivel az I. félévi
egyenleg értesítõben már az új mérték szerinti fizetési kötelezettség
szerepel.
A LÉGRUGÓS, VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKÛ RUGÓZÁSI
RENDSZERÛ jármûvek esetén az adóalanynak igazolni kell a helyi
adóhatóságnál a légrugós jelleget, ahhoz hogy a jármû utáni adó mértéke továbbra is 1200,- Ft/megkezdett 100 kg maradjon. Amennyiben
bejelentés nem történik az adó mértéke 1380,- Ft/100 kg lesz.
Hatósági Iroda, Adócsoport

JOBBAK VAGYUNK
AZ ORSZÁGOS ÁTLAGNÁL!
Gondolatok a felvételirõl
Iskolánkban szeptember óta elõkészítõ foglalkozásokat biztosítunk az érdeklõdõ tanulók számára, ahol az elõzõ évek feladatai
alapján összeállított anyag segítségével ismételünk és gyakorolunk, összegezzük az eddig tanultakat. A tanórai tananyag elsajátításán kívül lehetõség nyílt szorgalmi feladatokkal a logikai készséget fejleszteni, a szókincset bõvíteni, stb. A bicskei Vajda János
Gimnázium által meghirdetett Vajda-próbát jó edzésnek tartjuk a
felvételi elõtt, így szívesen ajánljuk tanulóinknak. A decemberi
versenyen 15 tanulónk vett részt, legeredményesebb diákunk az
elõkelõ 5. helyen végzett.
Január 23-án délelõtt írták az ország nyolcadikosai a középiskolai
felvételit magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból.
Iskolánk 58 végzõsébõl 47-en felvételit igénylõ középiskolában
kívánnak továbbtanulni. Vannak köztük érettségit adó középiskolába készülõ gyerekek, de olyanok is, akik szakiskolába jelentkeznek, de a szakma népszerûsége miatt kénytelenek ezen részt venni.
Több újságcikk és televíziós híradás foglalkozott az idén azzal,
hogy a felvételi dolgozat aránytalanul nehéznek bizonyult matematika tantárgyból, magyar nyelv és irodalom tantárgyból pedig az
eddigi éveknek megfelelõen állították össze a feladatsort. Az emberpróbáló vizsgafeladatok ellenére iskolánk az országos átlag felett teljesített.
Matematikából a feladatok nehézsége miatt születtek gyengébb
eredmények. Itt már a 20 pont is szép teljesítmény, tanulóink 28%a teljesített 20 pont felett. A legjobb eredmény 37 pont lett.
Magyar nyelv és irodalomból a maximális 50 pontból 20 tanulónk, az évfolyam 43%-a 40 pont vagy afelett teljesített. Egy tanulónk 49 pontot ért el. Mindhárom osztályunk átlaga magasabb az
országos átlagnál. Összesített eredményünk is az országos átlag
felett van 1,19%-kal.
Bízunk benne, hogy diákjaink a választott középiskolába bekerülve az itt megszerzett tudással és szorgalommal jól megállják
majd a helyüket.
Lönhárd Vilmosné, igazgató

VERSENYEINK
HELYREIGAZÍTÁS
Bodmér Község Önkormányzata Képviselõ-testülete - 2010. február 10-én megtartott közmeghallgatásán elhangzott kérésnek megfelelõen - az alábbi tájékoztatást adja:
A fiatalok számára vásárolt „faluházán” elhelyezett játékokat a
Képviselõ-testület vásárolta, 2009. évi költségvetésében e célra elkülönített pénzösszegbõl.
A játékok vásárlása és hazaszállítása Gomola János alpolgármester segítségével történt.
Képviselõ-testület

- Területi Szép Magyar Beszéd versenyen Bicskén
5-6. évfolyamon 3. helyezett Tamás Anna 5.a
- Német nyelvi versmondó versenyen Móron
2. helyezett, s továbbjutott a regionális versenyre
Horváth Krisztián 8.a
-Területi Móra Ferenc szépkiejtési- és olvasóversenyen
Csákváron 4. évfolyamon
1. helyezett Tamás Júlia 4.a; 2. helyezett Szarka Bettina 4.a

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

Könyvtár hírek márciusban
Könyvújdonságainkból:
Müller Péter: Gondviselés
Mörk Leonóra: Az utolérhetetlen Mr. Yorke
Charles Bukowski: A semmitõl délre

Cook: Idegen test
Pinol: Hideg bõr
Kriston intim torna férfiaknak
Tûzoltók
Stiefvater: Shiver

Böszörményi: 3…2….1….
Vécsey: Betyárvilág Magyarországon
A könyvtárban a fölöspéldányok folyamatosan megvásárolhatók 50Ft/db áron.
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„Új parancsot adok néktek: Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” (Jn. 13, 34)
Húsvéti szertartások rendje:
Április 1. Nagycsütörtök
20 órakor
Április 2. Nagypéntek
20 órakor
Április 3. Nagyszombat
20 órakor
Április 4. Húsvét Vasárnap 11 órakor
Április 5. Húsvét Hétfõ
11 órakor

Keresztút 15 órakor

Egyházközségünk anyakönyvi hírei:
Január 10-én Csuta Zsolt és dr. Hámori Anikó Gellért nevû fiát keresztelte a római katolikus szertartás szerint Ambrózy Tamás plébános atya.

Gyümölcsoltó Boldogasszony
Urunk Megtestesülésének hírüladása, egyik legrégibb egyházi ünnepünk. Az ünnep tartalma, hogy Szûz Mária, Jézus édesanyjává
lett. Mária ünnepként tartjuk számon, de természetesen elsõsorban

Böjt második vasárnapján úrvacsorát osztottunk az istentiszteleten, mely alkalommal az Ige megerõsítette a jelenlevõket
abban, hogy egyedül Jézus Krisztus érdeméért hagyhatjuk el tévedéseinket, hibáinkat és bûneinket. Múltunkat az Isten ítéli
meg, a jövõ felé kell tehát mennünk, ahogy
Pál apostol írta: „Célegyenest igyekezzünk a
Jézus Krisztusban elnyerhetõ jutalomra…”
A Lorántffy Református Óvoda és Bölcsõde
fenntartójaként hirdetjük, hogy az elkövetkezõ nevelési évre lehetõség van óvodásokbölcsõdések felvételére. Már most felhívjuk
a kedves szülõk figyelmét, hogy akik igény-

Jézus Krisztusról szól az ünnep. Ugyanis Jézus világba lépése, a
hírüladás rejtett eseményével kezdõdött el.
Mária megértette Isten akaratát, és igent mondott a Szentlélektõl
való foganásra. A Szentírás magyarázók szerint, Máriának az a
mondata, hogy „történjék velem a te szavaid szerint” egy örömteli
sürgetést jelentett, egy készenlétet arra, hogy Isten akarata minél
elõbb megvalósuljon.
Õ volt Istennek az a teremtménye, aki teljesen szabadon, tiszta
szívvel ajándékozta oda magát Isten elgondolásának.
Nagyböjtben vagyunk. Most valahogy fogékonyabbak kellene,
hogy legyünk a vallásos élet dolgaira. Most Isten, az Egyházon
keresztül még bõvebben megajándékoz az õ kegyelmével. A nagyböjti gyakorlatok, mint a keresztút, szentmise, gyónás-áldozás, lelkigyakorlatok, bõséges kegyelmi források. Mindezek segítenek,
hogy nyitottabbak és befogadóbbak lehessünk arra, amivel Isten
meg akar ajándékozni.

be veszik az elhelyezést, elõzetesen is érdeklõdhetnek Horváth Kálmánné Gizike
igazgatónõnél a felvétellel kapcsolatosan.

akik hálaadással vannak nemzeti történelmünk e kiemelkedõ eseményével kapcsolatosan. Csak akkor lesz igazán jövõnk, ha
megbecsüljük múltunkat, amelyben kiemelkedõ helyet foglal el 1848 szellemisége.

Március 6-án, de. 9 órai kezdettel a Sportcsarnokban RKIE kézilabda tornát rendeztünk, általános iskolás lányok részére.
A tornát Horváth Zalán testnevelõ tanár,
edzõ szervezte és irányította. A kupát a
Református Egyházközség ajánlotta fel a
gyõztes csapatnak.

Kérjük a konfirmandus korú gyermekek
szüleit, hogy küldjék gyermekeiket vasárnap de. 10 órára, a templomi elõkészítõre,
mert a konfirmáció életre szóló erõt, bátorítást és reménységet ad mindnyájunknak.

Március 14-én ünnepi istentiszteletet és
megemlékezést tartunk, az 1848-as szabadságharcról. Már most hívjuk mindazokat,

Várjuk a cserkészettel ismerkedni akaró
fiatalokat a Kálvin Otthonba, minden kedden, du. 2 órára.

A Csákvári Evangélikus Egyházközség Harmonia Floriana Kórusa
február 19-21. között vendégeskedett Neumarktban, Bajorország
szívében. Az „Aktion Fastenopfer 2010 - Reményt adni” elnevezésû rendezvényre voltak hivatalosak, amely minden évben megrendezésre kerül, mint a Bajor Evangélikus Egyház közép-keleteurópai régiót támogató adománygyûjtõ akciója. Az idei gyûjtés
egy Ukrajnában felépítendõ lelkészlakás részére történik.
Szombat este a pyrbaumi kórussal együtt közös zenés áhítaton
szolgálhattunk a neumarkti Krisztus-templomban. A felvidéki magyar népdal, a dobbal és gitárral kísért reneszánsz ének, a furulyákkal, csellóval, hegedûk és orgona kíséretével elõadott barokk
mûvek, valamint a 127. zsoltár XX. századi feldolgozása szemléletes keresztmetszetet adott a magyar zeneirodalom egy-egy korszakából. Utolsó énekünk Szokolay Sándor evangélikus zeneszerzõ Ima rontás ellen (Fohász Erdély falvaiért) c. darabja volt,
amelyet 1988-ban írt, tiltakozásul az erdélyi falvak lerombolása
ellen. A Harmonia Floriana Kórust pyrbaumi testvérkórusunk, a St.
Georg's Kirchenchor fellépése követte, akik egy Bach korál
feldogozását és gospel mûveket adtak elõ, majd pedig a két énekkar
közös – német és magyar nyelvû - szolgálata következett. A kórusok fellépései között Szebik Attila székesfehérvári evangélikus

egyházzenész magyar és cseh mûvek elõadásával csillogtatta meg
a Christuskirche romantikus orgonájának nagyszerû lehetõségeit,
Bódi Árpád csellómûvész pedig francia barokk szvittételek elõadásával emelte a koncert fényét.
Vasárnap az ünnepi istentiszteleten Joel Ruml cseh püspök hirdette
a reménység evangéliumát, melyet követõen ünnepélyesen meghirdették az egész Bajorországra kiterjedõ adománygyûjtést. Az
istentiszteletet követõ városi fogadáson is gyülekezetünk énekkara
színesítette a köszöntõket.
„Reményt adni” - nem csak Bajorországban vagy Ukrajnában lehet.
Az utazásunk elõtti vasárnapon kórusunk a bicskei evangélikus
templomban tartott zenés áhítatot a templom külsõ felújítása javára.
Márc. 29-31-ig, hétfõtõl szerdáig 18 órai kezdettel nagyheti evangélizációt tartunk. Nagycsütörtökön és nagypénteken szintén 18 órakor lesz úrvacsorai istentisztelet, Húsvét elsõ és második ünnepnapján 11 órakor ünnepeljük Jézus Krisztus Urunk feltámadását úrvacsorai közösségben.
Jézus feltámadt a halálból. A feltámadás örömhíre töltse be szívünket, és adjon nekünk békességet, örömöt, és a síron is túlhaladó
reménységet.

MÁRCIUS HÓNAP IGÉJE:
Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Jn. 15,13
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Csákvár Nagyközség polgármestere minden kimentett személy, és
egyben minden csákvári lakos nevében köszönetet mond tisztes
helytállásukért a Csákvár Nagyközségi Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjainak, a Csákvári Polgárõrség tagjainak, a székesfehérvári tûzoltóknak, a csákvári rendõrõrsön szolgálatot teljesítõ
rendõröknek, Kiss László vállalkozónak, a gépek rendelkezésre
bocsátásáért a Pro Vértes Nonprofit Zrt-nek, a Csákvári Zrtnek, valamint a mentésben tevékenyen résztvevõ személyeknek:
Vida Ferenc, Vida Tamás, Szabó László, Solymosi Zoltán, Borsos György, ifj. Tamási András, Fülöp Zoltán, Sziládi Norbert,
Németh János, Krasztyin Sándor, Mészáros Viktor, Polyák Im-re,
Puszta János, Takács Péter, ifj. Ódor György, Asztalos Sán-dor,
Mankovics József, Cvikli Imre.
Giesz János az állam által elkülönített ún. Vis Maior Alapból
200.000 Ft-ot igényelt, hogy legalább az üzemanyagot dotálni
tudjuk az önkénteseknek. Az Önkormányzat várja a pályázat befogadására vonatkozó visszajelzést.

Az elmúlt idõszakban tapasztalt rendkívüli téli idõjárás sok gondot
okozott településünkön és környékén.
Január 30-án elmaradt a Kultúra Napja alkalmából meghirdetett községi ünnepség. A színielõadást az ünnepség napján, 11 órakor mondta
le Giesz János.
- Nem akartam bajba sodorni a színtársulat tagjait – nyilatkozta lapunknak a polgármester. – Magam is elindultam reggel az autómmal,
és csak nehezen jutottam el a felcsúti elágazásig. Láttam, hogy kezd
járni a szél, és a hóesés sem fog egyhamar szûnni, ezért úgy döntöttem,
inkább én fogadom a szanatórium kultúrtermében a vendégeket azzal
a rossz hírrel, hogy elmarad az elõadás, mint veszélynek tegyem ki a
Budapestrõl útnak induló fiatal embereket.
- Szívbõl köszönöm a csákvári polgármester úrnak, hogy bölcs elõrelátással eltekintett a rendezvény megtartásától – mondta el telefonos
megkeresésünkre a Pesti Fiatalok Színháza vezetõje, Gonzálen Ákos.
– Mint társulatvezetõ, felelõs vagyok a társulat tagjainak biztonságáért. Már elindítottuk a teherautót a díszletekkel, amikor telefonon
értesítettek minket Csákvárról, hogy elmarad a program. Utólag már
az is kiderült, hogy aznap még Budapest határáig is nehezen jutottunk
volna el.
Február 13-án volt az idei tél egyik legrosszabb napja: Csákvárt és a
környezõ településeket szinte teljesen elzárta a hó a külvilágtól.
A szomszédos Vértesbogláron – közvetve – még halálos áldozatot is
szedett a tél, hiszen nem tudtak mentõautót hívni egy idõs emberhez,
aki emiatt néhány órán belül elhunyt. Az utak jégbordásak voltak, tele
hóátfúvással.
Giesz Jánost a bicskei ügyelet riasztotta a reggeli órákban, hogy a
viszontagságos körülményekre tekintettel minden irányból zárják le a
Csákvárról kivezetõ utakat. A polgármester rögtön értesítette a helyi
rendõrõrs vezetõjét, aki kollégáival együtt haladéktalanul intézkedett.
Ezt követõen pedig megkérte Kiss Lászlót, hogy készüljön fel az esetlegesen mentésre kerülõ személyek fogadására.
Szabó Mihály, a helyi önkéntes tûzoltók elnöke a következõket
mondta el a mentési munkáról:
- Az elsõ riasztást fél 8 körül kaptuk. Egy 8 személyes kisbuszhoz
kellett kimenni az oroszlányi útra, amely az oldalára dõlt, és az utasok
benne rekedtek, mivel nem tudták az ajtót kinyitni. Ezután megpróbáltuk átjuttatni a mentõt Vértesboglárra, de a hófúvás miatt ez sajnos
nem sikerült. Nem sokkal késõbb a lovasberényi útra rendeltek ki
bennünket, ahol egy menetrend szerint közlekedõ autóbuszból kellett
kimentenünk az utasokat. Az autóbuszt a székesfehérvári tûzoltóság
daruja emelte vissza az útra, mi pedig három személyautóval, és a
tûzoltóságunk IFA gépkocsijával elvittük az utasokat Kiss László
konyhájához. Az utolsó nagyobb akciónk három kamion mentése volt,
amelyeket a vásártéri bejárótól juttattunk el a benzinkútig. Délután
három óra körül tettük le az IFÁ-t a szertárban.
Kiss László vállalkozó számára hosszú volt a 13-ai nap:
- Aznap éjjel rendezvény volt nálunk az étteremben. Ennek befejezése után, hajnalban már láttam, hogy rendkívüli idõjárás készül, ezért
nem is mentem haza, számítottam rá, hogy riasztani fognak. Nyolc óra
körül jött az elsõ hír, hogy árokba csúszott egy busz. Pár perccel
késõbb már hívott is a polgármester úr, és kérte rendelkezésre állásunkat, amelyet a magam és a dolgozóim nevében szívesen megígértem. Meleg teával, szendvicsekkel vártuk az utakról kimentett embereket. Aki még délben is nálunk vendégeskedett, azt meleg ebéddel
kínáltuk. Körülbelül 25 fõt kellett ellátnunk. Bár minden eshetõségre
felkészülve felfûtöttük a turistaszálló szobáit, szállásolásra végül nem
került sor.
Katonáné

KÖSZÖNET A SEGÍTÕKNEK
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A Rendészeti Kerekasztal a Geszner-házban tartotta februári
ülését. A téma az állattartási szabályok ismertetése volt. A hatályos
európai és magyar jogszabályokról, valamint a csákvári állattartási
rendeletrõl Katonáné Dr. Venguszt Beatrix tartott elõadást. Meghívott vendég volt Dr. Halász György körzeti fõállatorvos.
Az elõadás után két központi téma tekintetében bontakozott ki
vita: az ebsétáltatás szabályaira vonatkozóan, illetve a kóbor ebek
elleni tennivalókkal kapcsolatban. A Rendészeti Kerekasztal a
csákvári állattartási rendelet vonatkozásában állást foglalt arra vonatkozóan, hogy szabályait meg kell ismertetni a csákvári lakosokkal. Többszörösen tetten érhetõ ugyanis az, hogy a szabályokat
nem tartják be, valószínûleg azért, mert nem is ismerik.
Dr. Halász György fõállatorvos elmondta, hogy a korábbi elõvezetéses kutyaoltás megszervezésére vonatkozó jogi elõírást 2008.
végén hatályon kívül helyezték. Ez a jogszabály önkormányzati
kötelezettségként írta elõ a három évenkénti teljes körû ebösszeírtást, amely ma már szintén nem kötelezõ. Mivel azonban az állattartásra vonatkozó csákvári önkormányzati rendelet elõírja, hogy a
jegyzõ köteles áttekinteni az oltott ebek listáját, összevetni a községben fellelhetõ ebek listájával, és felszólítani a listán nem szereplõ tulajdonosokat az oltás pótlására, ehhez nyilván szükséges az
ebösszeírás.
A Rendészeti Kerekasztal a másik nagy problémának a kóbor
ebeket találta, amelyek az utcán járva fiatal- és idõs embert egyaránt veszélyeztetnek az utcán járva. Dr. Halász György elmondta,
hogy az ebek chippel történõ megjelölése szolgáltatna egyértelmû
bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy befogás esetén ki a kutya
gazdája, ez azon-ban igen nagy költséggel járna. Giesz János
polgármester hozzá-fûzte, hogy a gyepmester kihívása
alkalmanként 25 ezer Ft költsé-get okoz az önkormányzatnak, így
nagyon meggondolják, mikor hívják ki. Ezt Tóth András hatósági
irodavezetõ azzal egészítette ki, hogy sajnos sokan letagadják,
hogy a kutyájuk a közterületen jár, nincs egyértelmû bizonyíték,
hogy az utcán kóborló kutya ki-hez tartozik, így ismeretlen tettes
ellen indult eljárásban, bizonyí-ték hiányában a szabálysértési
eljárás is eredménytelen.
A Rendészeti Kerekasztal 2010.március 18-án a tûzoltószertár-
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Bodmér életében 2010. február 12-13-14-e emlékezetes esemény marad. A téli idõjárás, a szél és a hóesés, embert és gépet próbáló helyzetet teremtett. A Község Képviselõ-testülete nevében szeretném
köszönetemet kifejezni minden önzetlen embernek, aki embertársai
érdekében, ellenszolgáltatás nélkül a mentésben részt vett.
Bodmér, 2010. február 17.

Rácz Imre, polgármester

A Csákvár Nagyközségi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
köszönetet mond
ifj. Ódor Györgynek,
aki a mentési munka lebonyolításához
jelentõs anyagi segítséget nyújtott.
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Az állattartásról a 9/2004. (IV.28.) számú önkormányzati rendelet
szól. Szabályait Csákvár Nagyközség egész közigazgatási területén alkalmazni kell. Az állatok tekintetében megkülönböztetést
tesznek gazdasági haszonállat és lakásban, kedvtelésbõl tartott
állat között. Lakásban tartható állatok: az eb, a macska, a díszmadarak, díszhalak és kistestû rágcsálók. Nem minõsül állattartásnak
a közvetlen fogyasztásra vásárolt, legfeljebb 3 baromfi, amelyet
max. 2 napig lakásban vagy melléképületben tartanak, erre az esetre tehát nem vonatkoznak a rendelet szabályai.
Állatot tartani a meghatározott állattartási védõtávolságok, valamint az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával és a lakosság
nyugalmának zavarása (zaj, bûz stb.) nélkül lehet. Üdülõterületen
és üdülõ jellegû külterületen telkenként – a lakásban tartható állatokon kívül legfeljebb 10 baromfi tartható.
Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani, takarítani, fertõtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni. Köteles gondoskodni
állatának megfelelõ tartásáról, takarmányozásáról és gondozásáról. Köteles az állategészségügyi rendelkezéseket betartani és az
állat megbetegedése esetén állatorvos igénybe vételérõl gondoskodni. Elköltözés esetén az állattartó köteles állatának elhelyezésérõl gondoskodni. Ha az állatára nem tart igényt, köteles az
állatnak gyepmesterrel történõ elszállításáról gondoskodni, és
ennek költségeit viselni.
Az ebtartásra és az ebsétáltatásra külön szabályok vonatkoznak.
A családi házak udvarán háztartásonként - az eb korától és fajtájától függetlenül - legfeljebb 2 eb az ajánlott. Többlakásos épületben, társasházban és ezek udvarain lakásonként 1 eb az ajánlott.
Ennél nagyobb létszámú eb a polgármester külön engedélyével, az
ÁNTSZ és a fõállatorvos szakvéleményének figyelembe vételével
tartható.
Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani - szükség esetén
megkötve, zárt helyen -, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre engedély nélkül kijutni. A telep, ház, lakás bejáratánál a
harapós kutyára utaló megfelelõ figyelmeztetõ táblát kell szembetûnõ módon elhelyezni. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon
tartani tilos. Ebet többlakásos épület erkélyén, folyosóján tartani
tilos, a közös használatú udvaron pedig csak a szomszédok írásbeli
beleegyezésével lehet.
Közterületen, lakóház folyosóján és lépcsõházában az ebet pórázzal, a 20 cm marmagasságú ebet pedig szájkosárral is el kell látni. Ebet csak olyan személy sétáltathat, aki képes annak megfékezésére. Veszélyes és veszélyesnek minõsített ebet közterületre csak
fém szájkosárral, a kibújást megakadályozó, fojtó nyakörvvel, két
méternél nem hosszabb, nem kihúzható pórázzal, a tartási engedély jogosultjának felügyeletével szabad kivezetni. Közterületen
történõ tartózkodás esetén az oltást igazoló bizonyítványt a tulajdonosnak magánál kell tartania, és azt szükség esetén a megharapott személy részére fel kell mutatni. Ebharapás esetén az állattartó

A Csákvár Nagyközségi Önkéntes Tûzoltó Egyesület február 6-án
tartotta meg évi rendes közgyûlését az Öreg Tölgy Turistaszállóban.
Mihály János, a Fejér Megyei Tûzoltó Szövetség elnöke elmondta,
hogy az önkéntes tûzoltók szerepe minden településen fontos. Ha esik
a hó, és járhatatlanok az utak, a hivatásos állomány ki se tud szállni a
helyszínre, vagy csak igen nagy kerülõvel. Márpedig a tûzeseteknél az
oltás mielõbbi megkezdése mindig kulcsfontosságú. Éppen ezért kell
értékelni azokat a kollégákat, akik önként és ingyenesen vállalják ezt a
veszélyes tevékenységet.
A közgyûlés végén kitüntetések átadására került sor. 40 éves szolgálati
emlékérmet kapott ifj. Géber József és Vida Ferenc. 20 éves szolgálati érmet vehetett át Dezsõ Attila, Dezsõ László, Dezsõ Zsolt, Gyökeres Ferenc, Kaiser Gábor, Kaiser György, Krasztyin Sándor,
Szabó Róbert, Szabó Viktor, Szmolka István és Varga Zoltán.
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köteles az ebet hatósági állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni és az
arról szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek átadni.
A gazda köteles arról gondoskodni, hogy az eb a közterületet és a
lakóház közös használatú területét, helyiségeit (gyalogjárda, sétány, park, lépcsõház, stb.) ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szilárd ürüléket köteles haladéktalanul eltávolítani.
Tilos ebet beengedni vagy bevinni vendégforgalmat bonyolító
nyilvános helyiségbe. A vakvezetõ kutya kivételével tilos ebet beengedni vagy bevinni oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális
intézmény területére és kegyeleti helyre, ügyfélforgalmat bonyolító középületbe, diákszállásra, illetve az olyan parkba, zöldterületre, nyílt vízfelületre, tóba, ahol tábla tiltja az ebek beengedését
és bevitelét. Az õrzõ-védõ eb bevitele szükség esetén engedélyezett.
Õrzõ-védõ szolgálatot ellátó magánszemély vagy szervezet ebtartásához külön jogszabályban engedély szükséges.
Az eb tartója köteles az ebet évenként – a három hónapos kort
elért ebet 30 napon belül, majd hat hónapon belül ismételten – a saját költségére magánállatorvossal veszettség ellen beoltatni. Az eb
tartója köteles az oltási igazolást a legközelebbi védõoltásig megõrizni. Ha az eb nem Csákváron részesült veszettség elleni védõoltásban, az oltás megtörténtét az oltási igazolvány felmutatásával
a jegyzõjénél be kell jelenteni. Az eb tartója évente egy alkalommal
köteles az eb féregtelenítését elvégeztetni, és ennek megtörténtét
az oltási igazolványban hitelt érdemlõen igazolni. A védõoltásban
nem részesült ebet a települési önkormányzat állami kártalanítás
nélkül köteles kiirtani. A kiirtásra akkor kerülhet sor, ha a jegyzõ az
elõzõ évi oltást elmulasztó ebtartót – szabálysértési eljárás megindítása mellett – január 31. napjáig felszólította a 15 napon belüli
pótlásra, valamint annak igazolására, de a felszólításnak az eb tartója nem tett eleget.
Ha a jegyzõ az eb tartását megtiltotta, az eb eltávolításáról a tartó
köteles gondoskodni. Ennek elmaradása esetén ezt a feladatot a
hatósági rendelkezésre a tulajdonos költségére a gyepmester végzi.
A gazdátlan kóbor ebek befogásáról és a gyepmesteri telepre való
szállításáról az önkormányzat gondoskodik. Az elfogott és a gyûjtõtelepre beszállított ebet – a befogás és a tartás költségének megtérítését követõen – az igazolt tulajdonosa 14 napon belül kiválthatja.
A közterületen talált állati hullák begyûjtését és az önkormányzat
által üzemeltetett állati hulladékgyûjtõ udvarba történõ szállítását
a Polgármesteri Hivatal fizikai brigádja végzi.
Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet állatok tartásának általános szabályaira, az ebtartás különös szabályaira, az ebsétáltatásra, valamint
az eboltásra vonatkozó szabályait megszegi. Az ezen szabályok
megszegése során tetten ért elkövetõt a Polgármesteri Hivatal erre meghatalmazott ügyintézõje ötszáztól tízezer forintig terjedõ
pénzbírsággal sújthatja. A közterületen történt ismételt szabálysértés ellen a Polgármesteri Hivatal ügyintézõje jogosult az ebet a
gyepmesterrel elszállítatni.
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Idõsek és fiatalok kapcsolata a nevelési programban
A csákvári Lorántffy Református Óvoda helyi nevelési programjában helyet kap az intézmény kapcsolatrendszerének bemutatása.
Ezen belül foglalkozunk az óvoda és az idõsek kapcsolatépítésével.
Célunk, hogy a gyermekek elfogadják az idõseket, tiszteljék, ismerkedjenek életükkel.
A helyi református Kálvin Idõsek Otthonába nem egyszer tettünk
már látogatást. Ezeken az alkalmakon óvodásaink képet kapnak a
környezetrõl, bepillantást nyernek az Otthon életébe.
Fontosnak tartjuk, hogy kedvességet, szeretetet, figyelmet, törõdést
adjunk azoknak az embereknek, akiknek erre különösen nagy szükségük van – távol a családjuktól.
A gyerekek imái között megtalálható az értük való imádkozás is:
„imádkozom azokért, akik egyedül élnek, és nincs, aki szeresse õket.”
Óvodásainknak már természetes, hogy ünnepi alkalmakkor is meglátogatják az Otthon lakóit. Vidámságot varázsolunk közéjük, énekeket, verseket, táncokat, színdarabot viszünk ajándékba.
Látogatás elõtt beszélgetünk a gyerekekkel az idõs emberekrõl, életükrõl, arról, miért kell Otthonban lenniük, távol a családjuktól. Elmondjuk, hogy nekik szükségük van a biztonságra, nyugalomra, szeretetre.
A szeretetet, örömöt most mi fogjuk nekik adni a látogatásunk során.
Hogyan is tudunk örömet szerezni? A gyerekek már sorolják is: rájuk
figyelünk, nekik mondjuk el a farsangi énekeket, verseket, mutatjuk be
a jelmezeinket. S mibõl fogjuk érezni, hogy örülnek ennek? A tapasztalatok alapján már tudják: tapsolni fognak, mosolyognak, megdicsérnek, ránk figyelnek, biztos lesz, aki megtörli a könnyeit, és lehet, hogy
ajándékot is kapunk.
Az idei farsang alkalmával ismét meglátogattuk a református otthon
lakóit. Az izgalmas tereferével teli készülõdés után a gyerekek hamar
szembe találták magukat a Kálvin Otthon ebédlõjében az idõsekkel,
akik már nagyon várták a gyermekek „ajándékát”. Lehetõséget kaptak,
hogy tekintetüket körbejárassák, oldódjon a feszültség. A hangos köszönés után fegyelmezetten, õszintén, szívvel, vidáman mondta el a
lelkes gyermekcsapat a tanult énekeket, verseket. Mindenki számára
öröm volt, amikor 1-1 gyermek kiállt a sorból, és perdülve-fordulva
megmutatta a jelmezét. És valóban: ahogy azt a gyermekek elõzõleg
elmondták, mindenki tapsot kapott, mindenki mindenkire mosolygott,
minden egyes kisgyermek és jelmeze figyelmet kapott, és bizony
akadt, aki törölgette a könnyeit. A legvégén pedig tényleg kaptunk
ajándékot is! Lám, azért mentünk, hogy örömet szerezzünk, és nemcsak adtunk, hanem bõségesen kaptunk mi is a szeretetbõl.
A látogatás fénypontja pedig az volt, amikor farsangi gyermekdalokra az idõsek a gyerekekkel táncra perdültek.
Búcsúzóul elköszöntünk, jó étvágyat, jó egészséget kívántunk. Viszszatérve óvodánkba, a gyermekek ebéd után elfogyasztották az ajándékba kapott édességet, amit a másoknak adott öröm íze még jobban
megédesített. Felejthetetlen élmény volt mind gyermekeknek, mind
felnõtteknek.
„A vidám szív derûssé teszi az arcot is.” /Példab., 15,13/
Horváth Kálmánné Mezõfi Gizella
intézményvezetõ

2010. február 16-án farsangi bált szerveztünk az otthonban. Nagyon
sikeres, vidám napot töltöttünk el együtt az idõsekkel. Élõzene, tánc,
jelmezes bemutató, tombola, megvendégelés.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a helyi üzleteknek, azoknak az embereknek, akik süteménnyel, tombolatárgyakkal
segítettek még gazdagabbá tenni idõseink számára ezt a délutánt.
Külön köszönet illeti Horváth Gellért zenészt, aki már több alkalommal játszott az otthonban, szívét-lelkét beleadva muzsikált az idõs
embereknek, mindezt téve anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
Ez a hangulatos délután megmozgatott minden idõs embert, kellemes
emlékek jöttek elõ a régmúltból, amikor még fiatalok voltak.
Köszönet az intézmény dolgozóinak lelkes segítségükért, odaadásukért, ahogy részt vállaltak a feladatokból, hogy tényleg felejthetetlen
élmény legyen az a délután.
Idõsek Otthona lakói

és

Nagyné Sárközi Éva mb. int. vez.

A báli szezonban Csákváron mindenkinek kijutott a mulatságból,
legyen idõs vagy fiatal.
Elsõként a Harangvirág Nyugdíjas Klub szervezte meg saját
bálját január végén. A klub vezetõje, Dr. Galló Vilmosné így mesélt
róla:
- Az Öreg Tölgy Turistaszálló ebédlõjében rendeztük meg mulatságunkat. Finom étel-ital mellett jót beszélgettünk, és persze
táncoltunk is! Külön öröm számomra, hogy nemcsak klubtagok
voltak jelen. Rendezvényünk éjfélkor zárult.
Különleges farsangot tartottak a Római Katolikus Szeretetszolgálat Otthona, illetve a Kálvin Idõsek Otthona lakói: ünnepségeikre a Lórántffy Óvoda óvodásai is hivatalosak voltak.
- Az idõs lakók számára mindig ünnep, ha kisgyermekek jönnek
látogatóba - nyilatkozta lapunknak Jónácsik Zsoltné, a Katolikus
Szeretetszolgálat Otthona igazgatónõje. - A kis jövevényeket
forgácsfánkkal, farsangi fánkkal és teával vendégeltük meg, õk
pedig jelmezbe öltözve adták elõ mûsorukat.

Jelentem, engem február 8-án lelõttek!
Egy méhecske zümmögésére tértem magamhoz. Egy boszorkány, három hercegnõ segített neki. Segítségére volt még
a Pókember, Batman, a király és egy izmos sportember – melegítõben. Nem kellett félnem az oroszlántól, vígan trombitált
egy kis elefánt. Õk és sokan mások jöttek felvidítani minket.
Énekeltünk, táncoltunk, finom fánkot és teát kaptunk.
A kilencedik farsangi mulatságot töltöttem itt az otthonban, s
egyre sikeresebbnek érzem ezeket a kis ünnepségeket.
A korábbi években is mindig nagyon jól sikerült, de most úgy
érzem, saját unokáimmal voltam együtt. Láttam, hogy a gyermekek szeretettel jöttek és örömmel szerepeltek. Igaz, ez az
óvónénik dolga, de ezek a gyermekek nemcsak tanítva, nevelve is vannak – köszönhetõen a Református Óvoda vezetõségének és dolgozóinak.
Nem húzódoztak, szépen egyenként - székre állva - bemutatták jelmezeiket, és örömmel játszottak, énekeltek. A szülõknek is köszönjük, hogy ennyire törõdnek a minõséggel. Megígérték, hogy jövõre is jönnek, és mi nagy szeretettel várjuk
õket vissza.
Talán kis ajándékunk is emlékezteti õket, s tényleg vissza fognak jönni.
Addig is kívánom, hogy növekedjenek kedvességben, egészségben, bölcsességben, szüleik, Isten és hazánk örömére.
Lay Györgyné
Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat
Otthona lakója
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Az idõsebb generáció mellett a legifjabbak sem maradtak ki a farsangolásból.
A Lórántffy Református Óvoda és Bölcsõde bölcsõdései is kivették a
részüket a mulatságból. Február 6-án délelõtt tartották meg a farsangi
bulit, ezt megelõzõ nap pedig családi délutánt szerveztek, ahol a dadusok, a szülõk és a gyerekek együtt barkácsoltak szemüvegeket,
maszkokat és más kellékeket.
Természetesen az önkormányzati óvodákban sem maradhatott el az
ünneplés. Faddi Péterné, a Mese-Vár Óvoda vezetõje sajnálatát fejezte
ki, hogy a helyhiány miatt a szülõk nem lehettek jelen a gyerekek
mulatságán, biztosan élvezték volna a felszabadultan táncoló vidám
gyermekek látványát. Hangulati elõkészítésként az óvónénik elõadták
„A kiskakas gyémánt félkrajcárja” c. mesét, majd fél 10 körül beöltöztek a gyerekek, és délig állt a bál. Minden gyermek felállt egy emelvényre, és bemutatkozott akként, aminek beöltözött. Mindenkit megtapsoltak és lefényképeztek. Ebéd elõtt elénekelték az „Elmúlott a rövid farsang” c. dalt, s ezzel ért véget a házi mulatság.
Az Esterházy Iskola is kitett magáért: a hagyományos farsangi buliban a 2-8.osztályosok között, egyéni és csoportos jelmezek tekintetében hirdettek versenyt. Az ünnepséget a Szülõi Munkaközösség szervezte. A szülõk ajánlották fel a szendvicsek alapanyagát, a pedagógusok elkészítették, a nyolcadik osztályosok pedig a büfében árulták a
sok finomságot. A bevétel a diákönkormányzaté lett. Lönhárd Vilmosné igazgatónõ elmondta, hogy mintegy 48 egyéni és csoportos jelmezt
bírált el a zsûri. Egyéniben legötletesebbnek a hirdetõoszlop, a hamburger és a boszorkány jelmeze bizonyult. A csoportos beöltözések
körében a zengõ ABC, a cirkusz, az Esterházy-hajó kalózai, illetve a
kávédaráló (kávészemekkel, tejeskancsóval kiegészítve) volt a legnépszerûbb. A zenét a korábbi évekhez hasonlóan idén is Nagy Sándor
szolgáltatta.

Óvodai beíratás és nyílt nap
a Lorántffy Református Óvodában
Értesítjük a Tisztelt Szülõket,
hogy a Lorántffy Református Óvodába
(Szent István út 2.) beíratás
2010. április 12-16. között, naponta 8-16 óráig lesz.

Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy beíratáshoz
hozzák magukkal a gyermek egészségügyi könyvét,
a lakcím igazolására vonatkozó iratot,
és a születési anyakönyvi kivonatot.
Március 24-én és 25-én délelõtt 9.30-11.30 között
nyílt nap lesz a óvodában.
Mindenkit szeretettel várunk!

A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt mûködési területén, az Erdõrõl,
az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. tv. 94.§ (1) b. pontja alapján

2010.február 15-tõl május 15-ig
korlátozza az erdõterületek látogatását, és saját kezelésû vadászterületein megtiltja a hullott agancs gyûjtését.
Ezen idõszakban az erdõterületen a gondozott turistaútvonalak kivételével csak a szakszemélyzet, az engedéllyel rendelkezõ személyek,
valamint a vadászatra jogosultak tartózkodhatnak.
Az intézkedés kiterjed a Vértes hegység egész területére, a Gerecse
hegység Tatabánya-Vértesszõlõs-Baj-Agostyán-VértestolnaTarján-Csabdi-Óbarok-Szárliget településekkel körülhatárolt részeire, valamint a Kisbér-Bakonysárkány-Ácsteszér-Csatka-Réde
települések között fekvõ állami erdõterületekre.
A fenti intézkedés betartását a Vértesi Erdõ Zrt. a rendõrhatósággal
együttmûködve ellenõrzi. Az elõírás megszegõje 50.000 Ft pénzbírsággal sújtható.

Csákvári és Bodméri Hírmondó

– Hát a Mikulás háza mellett! – magyarázza kislányom. Ugyan a
Vértesboglári Polgármesteri Hivatal ablakait csak télen díszíti fenyõág, de kislányaim nyáron is belesnek az udvarára, mikor az ovi felé
sétálunk, hogy ott van-e vajon a rénszarvasos szán. Örömmel mesélnek arról, hogy az ovis csoporttal meglátogatták a Mikulást és ajándékot is kaptak tõle. S mikor arról mesélnek barátainknak, hogy a
faluba a Mikulás lovaskocsin érkezett a Krampuszaival, a hallgatóság
õszinte csodálkozással és nem kis irígységgel néz a gyermekeimre.
A Vértesboglári Óvoda Süni csoportjába két kislányom jár. Igazi
megkönnyebbülés volt, amikor a zsúfolt városi bölcsõdébõl végre a
kisebbik lányomat is a családias hangulatú, kislétszámú óvodába hozhattam. A vegyes korosztályú csoportoknak köszönhetõen a nõvérével
egy csoportba került, így a beszoktatás igazán gördülékenyen zajlott, s
azóta is boldogan szaladnak reggelente együtt az ovi ajtaja felé, ahol
óvónénijeik, Böbe és Marika néni (Borsodi Imréné és Leitgib Lászlóné) és dadusnénijük, Marika néni (Varju Balázsné) várja õket.
Az óvodai nyílt nap különleges alkalom mind a szülõk, mind a gyerekek számára. A kicsik boldogok, hogy végre Anya is ottmaradhat az
oviban és büszkén mutogatják a sok óvodában szerzett tudományukat.
A szülõk pedig figyelmesen vizsgálják azt a pici székekkel, asztalokkal
berendezett gyermekbirodalmat, ahol õk csak vendégek, de gyermekük
otthonosan mozog, s társaival vígan játszik. A mostani alkalommal
Böbe néni vezetésével egy preventív tornabemutatót láthattunk. Preventív, mert a mezítlábas tornagyakorlatok a lábboltozat erõsödését, a helyes testtartást segítik elõ, megelõzve ezáltal a késõbbi gerinc problémákat. Kéthetente tartanak ilyen furcsa nevû foglalkozást, mely a gyermekek számára egyszerûen csak sok-sok játékot jelent. Az óvónéni
szavára, mint egy varázsütésre változnak a gyerekek fürgén szálló repülõgéppé, mezõn totyogó kiskacsává, erdõben bandukoló kismackóvá és
még számtalan mesebeli figurává. Mezítelen lábujjacskáikkal ügyesen
szedegetik a szétszórt golyókat a tálakba, vagy tépik apró cafatokra a
szalvétát. Komoly tornagyakorlat, vagy remek játék? Az óvodában,
legyen szó bármilyen feladatról, játékká válik.
Ugyanígy játék a német nyelvoktatás is, melynek foglalkozásait az
óvoda vezetõje, Anni néni (Montz Ferencné) tartja. Gyermekeink
otthon lelkesen újságolták, hogy tudják már a jelüket németül, és hogy
hogyan kell köszönni. A gyerekdalokat, mondókákat magam is szívesen megtanulom németül és a többi magyar gyerekdal között ezek is a
közös énekléseink részét képezik. A legjobban talán akkor lepõdtünk
meg, amikor a vacsoránál elhangzott a „Jó étvágyat kívánunk!”, s a két
lányka kórusban felelte, hogy „Guten Appetit! Danke schön!”. Nálunk
ez a köszöntés a mai napig megmaradt, mint óvodából örökölt szokás.
Heti rendszerességgel ismétlõdnek a programok, melyeken a gyerekek
igény szerint részt vehetnek. Itt még semmi sem kötelezõ, így a néptánc
sem. A lányok valamiért félénkek beállni az oviban a többiek közé, csak
otthon mutogatják a titokban ellesett lépéseket, mozdulatokat. S egyelõre úgy látszik, hogy a nagyobbik lányom még jobban élvezi a kistérségi
különbusszal való utazást a nemrég megnyílt bicskei Tanuszodába, –
ahol menet közben rajzfilmeket nézhetnek, – mint magát az úszást, de
remélem, hogy a vízzel is egyre jobban megbarátkozik majd.
Köszönjük az óvoda valamennyi munkatársának, külsõs segítõinek,
hogy lehetõvé teszik gyermekeink mesevilágba illõ, gondtalan nevelkedését.
Benis Tamásné, Bodmér
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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 Családsegítõ Szolgálat keretein belül folyó családsegítés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatás. Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi
állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetõ okok megelõzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megõrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családok segítése érdekében a családsegítés esetében is mûködik a
veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelõ jelzõrendszer. A jegyzõ,
továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a
gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelõi és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik Szolgálatunknak, ha segítségre szoruló családról,
személyrõl szereznek tudomást. A kapott jelzés alapján feltérképezzük
az ellátási területen élõ szociális és mentálhigiénés problémákkal
küzdõ családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatjuk õket a családsegítés céljáról, tartalmáról.
A családsegítés keretében biztosítjuk:
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdõk számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
c) a családgondozást, így a családban jelentkezõ mûködési zavarok,
illetve konfliktusok megoldásának elõsegítését,
d) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdõk, a fogyatékossággal élõk,
a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdõk, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását.
Munkánkat mindkét szolgáltatás tekintetében igyekszünk a legjobb
tudásunk szerint, a gyerekek és a családok mindenek feletti érdekeit
szem elõtt tartva végezni.
A Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban kiemelnénk, hogy próbálunk a családoknak minden segítséget megadni annak érdekében,
hogy a gyerekek egészséges testi, lelki, értelmi és érzelmi fejlõdése a
családjukban biztosított legyen, és ne legyen szükség a családból való
kiemelésre. Erre egyébként az elmúlt években is csak nagyon-nagyon
indokolt esetben - amikor már „nem volt más választásunk” -, tettünk
javaslatot. Itt szeretnénk kiemelni, hogy ehhez a munkához messzemenõkig partnereink a jelzõrendszer tagjai - a védõnõi szolgálat, az
óvodák, az általános iskola, a rendõrség, a háziorvosok -, valamint a
Polgármesteri Hivatal munkatársai. Velük együttmûködve, a gyermekek jóléte érdekében ha kell, készek vagyunk „minden követ megmozgatni”.
A hozzánk fordulókat Csákváron a Szabadság tér 3. szám alatti
irodánkban várjuk, az alábbi ügyfélfogadási idõben:
Hétfõ:
8-12 óráig
Szerda:
8-12 óráig
Csütörtök:
13-17 óráig
Péntek:
8-12 óráig
Minden héten szerdán 15-16 óráig dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes
ügyvédnõ tart ingyenes jogi tanácsadást.
Ügyfélfogadást Bodméron is tartunk, a Községházán, minden héten
kedden 8-9 óráig.
Gánton pedig az ottani irodánkban (a Polgármesteri Hivatallal
szemben) várjuk ügyfeleinket minden héten kedden 10-11 óráig.
Forduljanak hozzánk bizalommal!
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
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A szervezet már bemutatkozott a Hírmondó hasábjain. Most Szabóné
Szommer Ildikó biológia-kémia-informatika szakos középiskolai tanárnõt, a csákvári rendezvények házigazdáját és fõszervezõjét kérdeztük, aki
országos képviselõ a Magyarok Szövetségében.
- Honnan értesültél arról, hogy létezik a Magyarok Szövetsége?
- Tavaly áprilisban a csákvári Öreg Tölgy Turistaszállóban volt a Magyarok Szövetsége bemutatkozó fóruma, itt találkoztam elõször a szervezettel. Nagyon megtetszett a programjuk, és az a lelkesedés, ahogyan hozzáálltak a lehetséges változásokhoz, ezért csatlakoztam hozzájuk.
- Mi indított a csákvári Magyarok Vására megszervezésére?
- Igazából Bösztörpusztán láttam meg, mennyi ember áll a Magyarok Szövetsége mögött, felajánlva segítségét az összefogáshoz és a közös munkához. Láttam, mekkora az érdeklõdés és a kereslet a magyar termékek iránt.
Ekkor határoztam el, hogy megpróbálom ezt az összefogást a mi településünkön is létrehozni, megteremtve a magyar termékek vásárlásának lehetõségét.
- Hogyan értékeled a decemberi rendezvényt?
- Sikeres elsõ próbálkozásnak mondanám. Nyilván be kell kerülni a köztudatba ahhoz, hogy még többen eljöjjenek a vásárt megtekinteni, illetve
vásárolni. Láttam, hogy szívesen nézik a jelenlévõk a mûsorokat, amelyeket a rendezvény színesítése érdekében szerveztünk. Mindez lendületet
adott a következõ rendezvényünkhöz, amelyet február 14-én, Bálint napon rendeztünk meg.
- Mi a véleményed a Bálint-napi rendezvényrõl?
- Nagyon sok kézmûves és õstermelõ jelentkezett, kétszer annyi, mint az
elõzõ vásárban. Színesebb volt a kínálat, több és változatosabb a program.
Ezúttal felállítottunk egy jurtát is, amiben a gyerekeknek adunk elfoglaltságokat. Délután a Kákics együttes zenéjére táncházat tartottunk, decemberben ilyen program sem volt. Vesztergám Miklós tárogató muzsikája is
emelte a hangulatot. Több volt az érdeklõdõ a vásárban, és ahogyan az árusoktól hallom, sokkal többen vásároltak, mint decemberben, nem panaszkodtak a forgalomra. Ezzel a pozitív tendenciával lendületet kaptunk,
hogy érdemes Csákváron további rendezvényeket szerveznünk.
Katonáné
A MAGYAROK SZÖVETSÉGE CSÁKVÁRI CSOPORTJA SZERVEZÉSÉBEN 2010. március 20-án 9:00 – 12:00 óra között kisállatvásárt tartunk (fõként szárnyasok vására) a piac területén.
2010. március 27-én 9 órától 17 óráig Egészségmegõrzõ és Ezoterikus Nap a csákvári könyvtárban.
Május 2-án, vasárnap nagyszabású vásár lesz a Geszner-háznál.
Mindenkit szeretettel várunk! Szabóné Szommer Ildikó (20) 589 7883

A csákvári múzeumot mûködtetõ
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület idén is tartalmas programokkal
várja az érdeklõdõket. Ezúttal a régi
mesterségek bemutatásáról szóló
programsorozatot kínálnak, melynek
elsõ elõadását február 6-án rendezték
meg a fafaragás témájában. Az elõadás kezdetén az Egyesület két programfelelõse, Kunstár Béla és Bodrogai Gyuláné tartott egy-egy rövid témafelvezetést. Ezután átadták a stafétát Vidermann Lászlónak, akit nemcsak Csákváron, hanem a környezõ
településeken is ismernek fafaragó tehetsége révén. Több munkája eljutott külföldre is.
- Már gyermekkoromban is érdekelt a fa megmunkálása – mondta el lapunknak Vidermann László. - Nem volt tanítóm, a magam útján tanultam. A saját magam által készített szerszámokat használom. Azokat az
anyagokat, amelyeken dolgozok, a tûz elõl mentem meg. Meg kell látni az
anyagban, mi lehet belõle, meg kell adni a fának a következõ életet. Ha ezt
meg tudom tenni, máris adtam valamit az utókornak.
A jelenlévõ érdeklõdõk maguk is kipróbálhatták saját fafaragó tehetségüket egy díszes virágkaró elkészítésével, melyhez az alapanyagot Fehér
Imre csákvári asztalos szolgáltatta. Ezúton köszönjük a program megvalósításához nyújtott szíves segítségét.
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
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FA-ÉPÍTÕANYAG
ÉS EZER APRÓ CIKK

ÉPÜLETTERVEZÉS!!!

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

Csákvári és Bodméri Hírmondó

CSÁKVÁR KOSSUTH U. 58.

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

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvárért Egyesület
Csákvári Fúvószenekari Egyesület
Csákvári Iskola Tanulóiért Alapítvány
Csákvár Jövõjéért Közalapítvány
Csákvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Csákvári Polgárõrség
Csákvári Természetjáró Egyesület
Csákvári Torna Klub
Esterházy Iskola Kulturális és Sport Egyesülete
Floriana Könyvtár
ProVértes Természetvédelmi Közalapítvány
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
Közelünkben mûködõ szervezet:
Szép Jelen Alapítvány (Fecskepalota)

18488931-1-07
18499168-1-07
18485842-1-07
18490073-1-07
18484009-1-07
18484425-1-07
18500103-1-07
19820129-2-07
18486946-1-07
15365965-1-07
18602487-2-11
18501616-1-07
19181084-1-07

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

ISKOLÁNK ÁLTAL SZERVEZETT
NYÁRI TÁBOROZÁSI
LEHETÕSÉGEK:

Továbbra is várjuk a környék
legjobb áraival,
mennyiségtõl függõ
kedvezményekkel régi és új
vásárlóinkat, kivitelezõinket.
Kínálatunk: Tetõcserepek nagy
választékban, téglák, zsalukövek,
hõszigetelõ rendszerek,
és minden, ami egy építkezéshez
szükséges.
Kiegészítõk: Tetõfóliák, saválló
kéményajtó, csavarok-szegek,
vasalatok, kéziszerszámok,
oszloptartók már 950 Ft-tól.
MINÕSÉGI faáru, lambériák, OSB,
NAPI AKCIÓKKAL!
Nádszövet Akció!!!
Amíg a készlet tart: 1 tekercs már
l680 Ft-tól.
Folyamatosan bõvítjük
1000 Apró Cikk boltunkat
az Önök igénye szerint.
Takarítógép és porszívózsákok
bõ választékban.
Új cikkünk szobai szõnyegek
különbözõ méretben és színben
kedvezõ áron.
Különbözõ konyhai felszerelések,
mûanyagáruk és háztartási vegyi áru
nagy választékban.
Játék, ajándék, illatszer és bizsu
kicsiknek és nagyoknak.

APRÓHIRDETÉS
Széchenyi utcában 18nm-es üzlethelyiség kiadó.
25.000Ft + rezsi . Érd.:06-20/824-6145
Megrendelhetõ elõnevelt csirke 320 Ft/db áron.
Március 20., április 10., május 22., június 12.
Tel: 354-245 Budainé
Megrendelhetõ elõnevelt húshibrid fehér csirke
250 Ft/db áron. Március 20, május 22. Tel: 354-245
Budainé
Május 1. utcában társasházi lakás hosszú távra
kiadó. Érdeklõdni: 06-20-209-4417

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
ENDRÕDI KÁLMÁN temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, akik
özv. TALICS JÓZSEFNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek. Külön köszönet mindazoknak,
akik az ápolás hosszú, de szép ideje alatt
látogatásaikkal, imádsággal és más
egyébbel önzetlenül segítettek.
Gyászoló család

Tel.: 06-20/557-2649
Tel/fax: 06-22/254-014

DR. MOLNÁR EDIT
magánállatorvos, kisállatgyógyász
8083 Csákvár, Szabadság u. 26.

Tel.: 06-20/999-37-98
Rendelési idõ:
H-P: 16:00 – 19:00
Szo: 9:00 – 12:00
Szeretettel várjuk
a rendelõben.

16.0 00 Ft

Igaz, hogy még messze van a nyár, de már most gondolkodhatunk, hogy gyermekeinknek milyen tartalmas programot szervezzünk!

Április havi újság lapzárta:
2010. március 31., szerda

