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Csákvár, Vaskapu völgy, 2010. június 5.
Ízelítő a programból:
Magyar kézművesek bemutatkozása és vására. - Gyerekeknek kézműves foglalkozás (nemezelés, mézeskalács festés, csuhéjbáb készítés,
korongozás)- Környékbeli hagyományőrző egyesületek bemutatkozása. - Pálinka- és borkóstolás. Pusztabusz a Vértesbe. - Egész nap
büfé. Helyi specialitások elkészítése a helyszínen: szürkemarhából
gulyás, tarkedli és lángos sütés
21-órától KARCOLAT zenekar koncertje (ingyenes)
Megemlékezés: 16.00 órától a Trianon-emlékműnél.
Díszvendég: Wittner Mária
Ünnepi beszéd, elszakított országrészek képviselőinek beszéde,
műsor – csákvári előadók közreműködésével, koszorúzás.
Mindenkit szeretettel várunk!
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület

Tisztelettel hívunk és várunk
mindenkit

a

2010. május 28-án
19 órára
HŐSÖK NAPJÁNAK

ünnepi műsorral,
koszorúzással egybekötött
megünneplésére
a csákvári Huszár Emlékműhöz.
/Rákóczi u. Mikes u. sarka/
A Dallam Alapítvány tanévzárója
2010. június 11-én, pénteken 16.00 órától lesz
az Esterházy Iskola tornatermében.
Egyúttal ekkor történik a beiratkozás is a
következő tanévre. Mindenkit szeretettel várunk!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az AVE Tatabánya
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.

TAVASZI LOMTALANÍTÁST végez
2010. június 3-án CSÁKVÁR település egész területén.
2010. június 4-én BODMÉR település egész területén.
Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkező
hulladék, lom (nagyobb berendezési tárgy)
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési
törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya, valamint az
olyan méretű, súlyú tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele
szükséges (pl. gépkocsi karosszéria, kazán stb.), a gumiabroncs
(a 20/2006 (IV.05.) KKVM rend. 5.§ 3. bek. d. pontja alapján).
A lomtalanítás anyagai közé nem tartozókat külön megrendelés alapján, térítés ellenében szállítjuk el.

Érdeklődni lehet: 34/513-947, 34/513-955

A LOMTALANÍTÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE TÉRÍTÉSMENTES.
A lom kihelyezhető: a lomtalanítás napján reggel 6 óráig. Kérjük a
Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot csak a meghirdetett
időpontban helyezzék el ingatlanaik elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. Segítő közreműködésüket előre is
kérjük és köszönjük.
AVE Tatabánya Zrt.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alábbi programokra:
Május 21. 17.00 A hónap "műtárgya", (zene: Face's együttes)
Május 30. 10.00 Régi mesterségek bemutatása: lószerszámkészítő
Június 6. 10.00 Régi mesterségek bemutatása: a patkoló kovács

Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület

Csákvár első májusfaállítója:
a Harangvirág Nyugdíjas Klub.
Tizenöt éve ápolják a hagyományt.
A fát idén is
a Szent Orbán szobornál
állították fel.

A Magyarok Szövetsége Csákvári Csoportjának tagjai felaján-lották,
hogy a tavaszi lomtalanítás előtti napon, 2010. június 2-án (szerdán)
teherautóval körbejárják az utcákat, és összegyűjtik a vashulladékot, és az elektronikai hulladékot.
Mindkét hulladéktípust saját költségükön elszállítják. A hulladékért
kapott ellenértéket teljes egészében a csákvári óvodák számára
ajánlják fel, létszámarányos felosztással.
Kérjük, hogy a vas- és elektronikai hulladékot csak szerda reggel
tegyék ki a házak elé, és lehetőség szerint figyeljenek rá, hogy elsősorban a Magyarok Szövetsége teherautójára kerüljön. Ezzel a kis
figyelemmel minden csákvári lakos hozzájárul az óvodák finanszírozásához.
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2010. április 27-én a Képviselő-testület zárt illetve nyilvános ülést tartott.
Zárt ülésen Schneider Béla intézményvezetőt saját kérésére - 2010. június
30-i hatállyal - felmentette intézményvezetői megbízatása alól.
Nyilvános ülés keretében a Képviselő-testület:
- Elfogadta Giesz János Polgármester két ülés között végzett munkáról
szóló tájékoztatóját, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
- Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló rendelet-tervezetet
- Elfogadta a belső ellenőrzés 2009. évre vonatkozó megállapításairól
szóló összefoglaló jelentést
- Javaslatokat tett a honlap arculatának felülvizsgálatára
- Javaslatokat tett a helyi állattartási rendelet felülvizsgálatára
- Elfogadta a 10/2000.((IV.19.) sz . rendelet módosítását a Gondozási Köz-

2010. április 28-án a Képviselő-testület nyilvános ülést tartott.
Nyilvános ülés keretében a Képviselő-testület:
- elfogadta Rácz Imre Polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatóját
- elfogadta az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendelet-tervezetet
- aktuális ügyek keretében:

E hó 17-én, hétfőn lejár az idei egységes támogatási kérelmek benyújtásának első határideje, azt követően már csak napi 1 %-os csökkentéssel
lehet támogatást kérni, legfeljebb június 9-ig. Május 31-ig lehet módosítani a korábban benyújtott kérelmeket (pl.: ha nem azt sikerült elvetni a
gazdának, amit tervezett). Június 9-e után már csak visszavonni lehet egyegy parcellát, vagy a teljes kérelmet. A május 31-e után, a földhasználat
bejelentésének is utolsó dátuma: a Földhivatalhoz be nem jelentett, de a
kérelmen szereplő parcellákat eddig lehet hivatalossá tenni.
Felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy a területalapú támogatás benyújtásával a Helyes Mezőgazdasági és Környezet Állapot (HMKA) előírásait is vállalták, ami elsősorban a táblák (parcellák) gyommentesítését,
ill. kultúrállapotban tartását jelenti. Ezt évközben az MVH és a Földhivatal
ellenőrzi, történt már kizárás a körzetben a parcellák elhanyagolt állapota
miatt.
Szöllősi Pál, falugazdász

Védőnői Szolgálat telefonszáma megváltozik 2010. 06. 01-jétől:
354-214
Védőnők tanácsadási rendje és elérhetősége:
Dornyiné Eigner Ágnes: 06-20-395-2021;
Zsigmond Lászlóné: 06-20-395-1705

CS-GY-I = Csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás
V-N = Várandós és nővédelmi tanácsadás

Csákvári és Bodméri Hírmondó

pont és Idősek Otthona szolgáltatásait érintő térítési díjak vonatkozásában
- Határozatot fogadott el a Gondozási Központ és Idősek otthona közegészségügyi hiányosságainak megszüntetése érdekében
- Elfogadta a Tersztyánszky Ödön Sportközpont „Megszüntető Okiratát”
- Aktuális ügyek keretében:
- Külterületi lakott területet vett fel a címnyilvántartásba
- Döntött a világítási energia- megtakarítására irányuló felmérés megrendeléséről
- Döntött a település közbiztonságának javítása érdekében térfigyelő kamerák felszerelésére vonatkozó felmérés megrendeléséről
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület soron következő nyilvános ülése 2010. május 25-én lesz. A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvek a „Floriana” Könyvtárban megtekinthetők.
dr. Hanák Mária,
jegyző

- megvitatta a 2009. augusztusi Falunap eseményeivel kapcsolatos
feladatokat
- döntött a Bicskei Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
- döntött felújítási, karbantartási munkákról: üdvözlőtáblák, ravatalozó,
buszmegálló
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület soron következő nyilvános ülése 2010. május 26-án lesz. A nyilvános ülésről
készült jegyzőkönyvek a „Faluházán” megtekinthetők.
dr. Hanák Mária, jegyző

Az áprilisi Hírmondóban már jeleztem, hogy Orbán napi borversenyt
szervezünk, május 21-22-én. 21-én a borbírálatra, 22-én (szombaton) az
eredményhirdetésre és azt követően a pincejárásra kerül sor. A program
este egy közös vacsorával ér véget. Több boros gazdával is beszéltem elsősorban a korábbi versenyek indulóival -, de várom további érdeklődők
jelentkezését. A mintákat (3x8 db palack) 20-án, csütörtökön a falugazdász irodában lehet leadni, de előzetes jelentkezést a jelzett időpontig
személyesen vagy telefonon (70/436-2469) elfogadok és várok.
A borversenyre személyenként legfeljebb 2 fajta borral lehet nevezni,
nevezési díj: 1.000.- Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsora árát is.
Minden versenyző hozhat magával még egy személyt, aki – 1.000.- Ft-os
hozzájárulás ellenében – a teljes szombat délutáni programon (eredményhirdetés, lovas kocsis pincebejárás, vacsora) részt vehet.
Várom a boros gazdák és hozzátartozóik jelentkezését.

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXII. törvény 20/A §. alapján
pályázatot hirdet
Bicskei Kistérség Egységes
Pedagógiai Szakszolgálata igazgató
(magasabb vezető) beosztás ellátására.
A pályázati kiírás megtekinthető
a www.csakvar.hu oldalon
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Április 21-én délután hangversenyt rendezett a csákvári zeneiskola
a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Otthonában. Jónácsik
Zsoltné igazgatónő így nyilatkozott lapunknak:
- A Csákváron működő másik két idősek otthonában élőket is meghívtam a rendezvényre. Nagy volt az öröm, amikor régi ismerősök,
helybeliek, akik nem ugyanazon idősek otthonában élnek, hosszú idő
után újra találkoztak.
Barasevichné Német-Kocsis Márta tanárnő volt a gyerekek kísérője:
- A gyerekek remekül érezték magukat - mondta. - Fontos volt számukra, hogy jól szerepeljenek az idősek előtt, akik nagy szeretettel
fogadták őket.
A Dallam Alapítvány tervei szerint félévente fognak koncertet adni a
gyerekek az idősek otthonában.

Április 24-én a csákvári református egyházközség szervezésében
ismét megrendezésre került a Cantata Floriana kórustalálkozó. Fellépett a Református Egyház csákvári egyházközségének kórusa, a Cimborák Férfikórus, a Harmonia Floriana Kórus, a székesfehérvári
Csomasz Tóth Kálmán Kórus, illetve a Felvidékről, Szepsiből érkező
református kórus.
A Szepsiből érkező asszonyok elmondták, hogy a nagy távolság ellenére is rendszeres résztvevői a Cantata Floriana rendezvénynek.
A két egyházközség tiszteletese, Gábor Lajos, illetve Dr. Kis Boáz közötti kapcsolat az együttműködés alapja. Az asszonykórus harminc
éve szerveződött, és mindig a hagyományos bódva-völgyi népviseletben énekel.
A találkozót a kórusok többszólamú, közös éneklése zárta, Dóczi
István karnagy vezényletével.

16.000 Ft
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A Dallam Alapítvány tavaszi hangversenyén hallhattuk először a
Face's együttest. Tagjai Möntör Máté 11. osztályos gimnazista, valamint Máté Sándor 7.osztályos, és Horváth Krisztián 8.osztályos tanulók.
A formáció két tagját kérdeztük az indulásról és az indíttatásról.
- Hét éve zongorázok, még Dologh Sarolta tanárnőnél kezdtem nyilatkozta Horváth Krisztián. - Nagyon szeretem ezt a hangszert,
valószínűleg életem végéig el fog kísérni a zene. Tavaly február 28-án
tettük meg az első lépést annak érdekében, hogy a mai Face's megalakuljon: Máté Sándor keresett meg azzal, hogy a zongorista mellé
dobost és gitárost állítva nagyszerű triót alkothatnánk.
- Hét éve kezdtem dobolni, és nagyon megkedveltem - mondta Máté
Sándor. - A produkcióink ritmusa elég változó, hiszen jazz, boogie,
pop és rock számokat is játszunk. Jelenleg három problémával állunk
szemben: szeretnénk még egy basszusgitárost is a csapatba, szponzorokat kell keresnünk, illetve a továbbtanulás miatt sokkal kevesebb
lehetőségünk lesz együtt gyakorolni, ezt meg kell szervezünk.

Különleges volt az április 18-i vasárnapi szentmise a római katolikus
templomban: a szertartáson az Egyetemi Templom Don Bosco Énekés Zenekara közreműködött. Nem mindennapi látogatók jártak
településünkön. Több hangversenyt is adtak már budapesti és vidéki
templomokban, köztük Esztergomban, Pannonhalmán és Székesfehérváron is. Hírük túljutott az ország határain is: 1983-ban Bécsben
léptek fel, 1987-ben pedig Lengyelországban énekeltek a Szentatya
által bemutatott szentmisén. A magyarországi pápai látogatáskor bemutatott szentmisén is énekeltek, és volt alkalmuk arra is, hogy a velencei Szent Márk Székesegyházban kápráztassák el tehetségükkel
hallgatóikat. Az ének- és zenekar 1975-ben alakult Dauner János szalézi szerzetes atya vezetésével. A karnagyi teendőiket az atya súlyos
betegsége okán, 1998-ban ifj. Benyus Sándor, a Váci Zeneművészeti
Szakközépiskola igazgatója vette át.
A csákvári szentmisén mintegy húsz fő hangszeres kíséretével és hatvan tagú kórussal közreműködtek. A koncert után a Prohászka Közösségi Házban finom ebéddel vártak mindenkit. A mintegy százhúsz
fő részére a csákvári Szent Orbán Turistaszálló és Fogadó tulajdonosa,
Balázs Ferenc főzött ízletes ebédet.
A Római Katolikus Egyház Csákvári Egyházközsége köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik a kórus fogadására meghirdetett agapéra süteményt hoztak, illetve a fogadás előkészületeiben, lebonyolításában segítséget nyújtottak.
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Csákvári és Bodméri Hírmondó
8083 Csákvár, Szabadság tér 8.
www.esterhazyiskola.fw.hu

Matematika tanárként régóta vágytam egy
olyan versenyre, amitől nem elrettentek a gyerekek, hanem amin örömmel, szívesen vesznek
részt és ott életkoruknak megfelelő, megoldható
feladatokkal találkoznak. Tavaly fedeztem fel
a Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny
honlapját, az idén iskolánk 44 diákja jelentkezett a versenyre. Nagy előnye, hogy bár nemzetközi verseny, a világ öt
kontinensén mintegy 5 millió diák vesz rajta részt egy időben, a fordulót itt
helyben, a saját iskolánkban tarthattuk meg. Így a máskor jelentős anyagi
terhet jelentő útiköltséget megspórolhattuk és a nevezési díj is csak fele
volt az egyéb versenyekének.
Az országból 36 ezer diák jelentkezett, vagyis évfolyamonként kb. 3000
tanuló. Ebben a népes mezőnyben bizony nagy örömmel tölt el, hogy
néhány tanulónk igen előkelő helyezést ért el. Sokat gyakoroltunk hasonló
feladatokat a verseny előtt, aki ezen részt tudott venni, még jobb eredményt ért el, mint amire számítottam. A felsősök között például nem tesznek az értékeléskor különbséget, hogy nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumba, tagozatos iskolába járnak-e, vagy „sima” általánosba, ahol csak
heti 3 órában tanulják a matematikát. Így külön kiemelem Deák Gergely
teljesítményét, akit a 8. osztályosok versenyében a megyéből csak gimnáziumi tanulók tudtak megelőzni. A 6. osztályosok között Némedi Rita
nemcsak megyei 2. helyezéséért, hanem az országos 14. helyért is elismerést érdemel. Őt meghívták az országos eredményhirdetésre és díjkiosztóra, amit nagyon ünnepélyesen az ELTE-n tartottak. Az oklevélen és
könyvjutalmakon kívül még meg is vendégelték a díjazottakat. Rita mezőnyében ő volt az egyetlen, aki nem városi iskolából jutott el idáig.
A versenyekkel azt szeretném elérni, hogy minél több tanulónknak jelentsen örömöt a matematikával való foglalkozás. Remélem, hogy ezek a gyerekek máskor is hasonló szép sikereket érnek még el tanulmányaik során.
Takácsné Járosi Zsuzsanna,
matematika munkaközösség-vezető
Köszönjük a szülőknek, gyerekeknek a gyűjtött sok-sok SULIPONTot. Megkaptuk értük az 5db futball-labdát, s bizakodunk a szerencsés
sorsolásban, hogy a pénzjutalmat elnyerő iskolák között leszünk.

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

Könyvújdonságainkból:
1001 fortély a ház körül
Barbie és a sellőkaland
Anna Gavalda: Csak azt szeretném…
Kő kövön …marad Útikalauz
Lukács László: Sárföldtől Mezőföldig
Raskó István: Honfoglaló gének

Mentáltréning: Szellemi edzésterv
Darvasi László: Virágzabálók
Paul Young: A viskó
Teherautók (Nézz mögé sorozat)
Dennis Lehane: Megszentelt életek

***
2010. június 17-én 18.30 órai kezdettel gépjárművezetői tanfolyam indul
a könyvtárban. Információra ajánljuk a www.stift90.hu honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni az 582-016 telefonszámon, vagy személyesen a
könyvtárban lehet.

Kisbabás és kisgyermekes Édesanyák kezdeményezésére és szervezésében Baba-Mama Klub indul a Könyvtárban. Várjuk az érdeklődő
kismamákat, édesanyákat gyermekeikkel minden hónap 3. szerdáján,
9.30 - 11.30-ig beszélgetni, játszani, ismerkedni. (Első alkalom:
május 19.)
A részvétel ingyenes, hozzatok magatokkal egy ülőpárnát és egy játékot
gyerkőcötöknek! A korlátozott férőhely miatt, ha lehet, előre jelentkezzetek a Könyvtárban személyesen vagy az 582-016, ill. a következő
telefonszámon, e-mail címen: 06/20-3882064; mikev@t-online.hu

- A Teleki Földrajz-és Földtan Verseny megyei fordulóján Kálozon
2. helyezést ért el a hetedik osztályosok között Czompó Norbert 7.b.
- Megyei NyelvÉSZ versenyen Székesfehérváron
5. évfolyamon 5. helyezett Tamás Anna 5.a; 7. helyezett Izmindi Iringó
5.a, Mohl Kamilla 5.b; 6. évfolyamon 1. helyezett Némedi Rita 6.b, aki az országos versenyen képviseli Fejér megyét - 8. évfolyamon 3. helyezett Nagy Zoltán 8.b; 6. helyezett Deák Gergely 8.c
- 7-8. osztályosoknak megrendezett német nyelvi csapatversenyen
Székesfehérváron 2. helyezést ért el iskolánk csapata. A csapat tagjai:
Szakál Borostyán, Nagy Zoltán 8.b, Horváth Krisztián 8.a.
- Területi polgárvédelmi versenyen több mint 60 csapat közül 8. helyezett lett iskolánk egyik csapata, amelynek tagjai: Benedek Fruzsina,
Czinkóczki Nóra, Katona Réka, Vargha Petra 7.b.
-A Weöres Sándor Színjátszó Találkozó megyei fordulóján ezüst
minősítést kaptak a „kicsik”: Bódi Anna, Burai Kitti, Gulyás Hajnalka,
Györök Tamás, Héring Edina, Imre Kitti, László Tamás, Varga Eszter,
Sztányi Emese, Krausz Dalma, Szakács Rebeka, Király Kitti, Árki
Kincső, Árki Kristóf, Major Dominik
bronz minősítést kaptak a „nagyok”: Deák Gergely, Hegedűs Péter,
Hegyközi Viktória, Szakál Borostyán, Szabó Erika, Nagy Regina,
Németh Renáta, Kovács Vivien, Török Zsuzsanna, Krausz Gréta
- Nemzetközi Kenguru matematika versenyen
8. osztályosok között megyei 10. helyezést ért el Deák Gergely 8.c
6. osztályosok között megyei 2. helyezett Némedi Rita (6.b), aki ezzel a
teljesítményével országos 14. lett!
5. osztályosok között megyei 17. lett Mohl Kamilla 5.b
- 7-8. osztályosoknak rendezett Kistérségi matematika csapatversenyen 3. helyezett lett csapatunk. A csapat tagjai: Szakál Borostyán 8.b,
Deák Gergely 8.c, Némedi Rita 6.b
- Nemzetközi történelmi vetélkedőn Oroszlányban
11. lett Hegedűs Péter, Szabó Marcell (8.c), Horváth Krisztián (8.a)
alkotta csapat, akik az egyik feladat előadásáért a zsűri különdíját kapták.
- Területi mesemondó versenyen Etyeken
1.évfolyamon 1. helyezett Tamás Kinga 1.a; 2. helyezett Horváth
Gellért 1.a; 4. évfolyamon 3. helyezett Szarka Bettina 4.a
- A Néprajzi Múzeumban megrendezett Országos Népdaléneklési
versenyen arany minősítést kaptak a Százszorszépek: Dornyi Annamária, Kutrik Bianka, Törő Nikolett 8.a, Szakál Borostyán 8.b
- Győrben a „Fehér galamb” népdaléneklési verseny dunántúli régiójának versenyéről az országos döntőbe jutott
szóló kategóriában Dornyi Annamária 8.a, Szakál Borostyán 8.b
csoportos kategóriában a Százszorszépek: Dornyi Annamária, Kutrik
Bianka, Törő Nikolett 8.a, Szakál Borostyán 8.b
népmese kategóriában Hegedűs Péter 8.c, Horváth Krisztián8.a
-Az Apáczai Kiadó által szervezett népdaléneklési verseny megyei
fordulóján Székesfehérváron
bronz minősítést kapott Dornyi Annamária 8.a
arany minősítést kapott Kutrik Bianka 8.a
Szakál Borostyán 8.b, aki az országos döntőn képviseli Fejér megyét.
SPORT
- Lány kézilabdacsapatunk a megyei döntőben 3. helyezést ért el, majd
Kocsola csapatának legyőzésével kivívták az országos selejtezőbe jutást.
A csapat tagjai: Csákány Ramóna, Kovács Vivien, Némedi Rita, Györök
Bernadett, Somogyi Alexandra, Gulyás Nóra, Schöffer Fruzsina, Németh Orsolya, Orlovits Regina, Máhr Barbara, Kaiser Alexandra, Hordósi Krisztina, Herczog Boróka
- Fiú labdarúgócsapatunk megyei elődöntőben 3. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Barócsi Zsolt, Barócsi Bence, Boncz Martin, Brajnovits
Felicián, Dencinger Krisztián, Kovács Dániel, Kurcz Péter, Lázár Márk,
Németh János, Pintér Bence, Schmidt Péter, Zámbó László, Zelizi
Patrik, Zimmermann Róbert, Gulyás János
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„Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem.” Jn 12, 44-50
Események egyházközségünk életében:
2010. április 18-án templomunkban a Don Bosco ifjúsági kórus és zenekar szolgált a Szentmisén. Majd azt követően rövid koncertet adott. Az
ének- és zenekar több mint 30 éve működik a budapesti Egyetemi Templomban. 1975-ben alakultak. A kezdetben 8-10 tagú együttes mára több
mint 100 tagot számlál. A kórus tagjaiból alakult zenekar létszáma jelenleg
35 fő. Általános iskolásoktól egyetemet végzett felnőtt ifjúságig mindenféle korosztály megtalálható az énekkarban. Az alapítók elsőrendű célja a
fiatalok vallási és erkölcsi nevelése, a szent zenén keresztül, Isten dicsőítése és a vidéki kirándulások alkalmával e zene terjesztése.
Pünkösd hétfőn Balinka Tölgyesen a szokásos egyházmegyei lelkinap lesz.
Püspök atya szeretettel várja híveit. Menjünk minél többen!
PÜNKÖSD
A Szentlélek eljövetelének ünnepe a húsvét utáni 50. napon.
- Az Ószövetségben az egyik zarándokünnep, melyen Izrael fiainak meg

A BALATONFŰZFŐI HITTANTÁBORT
AZ IDÉN JÚLIUS 12-18-IG SZERVEZZÜK. JELENTKEZNI LEHET A LELKIPÁSZTORNÁL SZEMÉLYESEN, VAGY
AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMON: 06-209964-088. RÉSZVÉTELI DÍJ: 12.000,- Ft.
KONFIRMANDUSOKNAK ÉS CSERKÉSZEKNEK KEDVEZMÉNYT ADUNK.
Április 24-én tartottuk a 19. Cantata Floriana
Kórustalálkozót, templomunkban. Ez alkalommal nt. Orbán Zoltán hegyközújlaki (Erdély)
lelkipásztor hirdette az Igét. A zenés alkalom
igen jól sikerült, melyen jelen volt Giesz János
polgármester úr és Lönhard Vilmosné igazgató
asszony is.
Május 2-án, vasárnap de. 10 órakor istentisztelet keretében köszöntöttük a templomban
az édesanyákat, a Lorántffy Óvoda és Bölcsőde gyermekeinek szolgálatával.
Egyházközségünk az idén Kárpátaljára szervez
kirándulást, május 14-15-16-án. A szállás és az
étkezés a nagydobronyi gyülekezetben lesz. On-

kellett jelenniük Jahve színe előtt. Neve a történelem folyamán változott:
aratási ünnep, az első termés (búza!) ünnepe, a hetek ünnepe. Az Újszövetségben a Jézus feltámadása utáni 50. nap, a Szentlélek eljövetelének napja.
Az Úr Jézus mennybemenetele előtt (ami 40 nappal a föltámadása után
történt) megismételte a Szentlélek eljövetelére vonatkozó ígéretét:
A várakozás és készülődés napjaiban a 11 apostol és a tanítványok „egy
szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával,
Jézus anyjával és testvéreivel együtt”. Amikor pedig elérkezett pünkösd
napja, „mind együtt voltak ugyanazon a helyen. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és
egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg
nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat
eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy,
ahogy a Lélek szólásra indította őket.” A liturgiában a húsvét beteljesedésének ünnepe.
Mozgó ünnep, a húsvét dátumától függően V. 10. - VI. 13. között.

nan kirándulunk Munkácsra, Ungvárra, Beregszászra és Szolyvára. Jelentkezni lehet: a Lelkészi Hivatalban, vagy az alábbi telefonszámon:
06-209-964-088-as telefonszámon.

Június 6-án a 10 órai istentiszteleten emlékezünk meg a 90 évvel ezelőtti, trianoni szétdarabolásunkról, s kérjük a jó Isten minden
magyart egyesítő kegyelmét.

Május 22-én, szombaton este 6 órakor konfirmációi vizsgát tartunk a templomban. Az ünnepélyes fogadalomtételre másnap, Pünkösd
első napján kerül sor, a de. 10 órakor kezdődő
ünnepi istentiszteleten. Addig is várjuk a
konfirmandus korú gyermekeket vasárnap
de. 10 órára, a templomi előkészítőre, mert a
konfirmáció életre szóló erőt, bátorítást és
reménységet ad mindnyájunknak. Az alkalomra minden kedves barátunkat hívunk és
várunk.

Június 8-án rovásíró versenyt és cserkészpróbát
tartunk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Pünkösd első napján, május 23-án és 24-én
de. úrvacsorás ünnepi istentiszteletet tartunk a
templomban, vasárnap du. 3 órakor pedig a
Kálvin Otthonban. Ezt követően bibliai történetmondó versenyre kerül sor. A győztes díjmentesen vehet részt a balatonfűzfői hittantáborban.

Május 13-16-ig gyülekezetünk Harmonia Floriana Kórusa Pyrbaumba
látogat testvérkórusához. Pénteken Münchenbe utazunk, ahol részt veszünk az Ökumenikus Egyház Találkozón. Szombaton zenés áhítatot tartunk, vasárnap az istentiszteletet követően pedig a pyrbaumi katolikusevangélikus ökumenikus programján veszünk részt.
Május 23-án pünkösd ünnepe lesz, az egyház születésnapja, a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. 11 órakor úrvacsorai közösségben ünnepelünk együtt.
Május 24-én Pünkösdhétfőn egyházmegyei gyülekezeti találkozó lesz
Nagyvelegen, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket.
Jelentkezni lehet Mészáros Tamás felügyelőnél és Szebik Károly lelkésznél.
Nyári táboraink:
Örömmel tudatjuk, hogy idén nyáron két zenei tábort is rendezünk a
templom melletti táborhelyen.
A "Kis-Zengő Tábor"-t július 5-9-ig (hétfőtől péntekig) tartjuk, melyre az
alsó tagozatos, hangszert tanuló gyerekeket várjuk. A tábor díja előreláthatóan 6000 Ft lesz.
A hagyományos "Zengő Tábor" júl. 25-31-ig (vasárnaptól szombatig)
kerül megrendezésre, melyre felső tagozatos hangszeresek nyerhetnek
felvételt. A tábor díja várhatóan 10.000 Ft lesz.
Jelentkezni lehet Szebik Ildikónál, a +3620/8245-260 vagy a 254-739
telefonszámon.

Június 9-én, de. 10 órától rendezzük meg a
tavaszi bogrács-partyt, a Vértes hegységben.
Mindenkit szeretettel várunk, erre az alkalomra is.
A Lorántffy református Óvoda és Bölcsőde
fenntartójaként hirdetjük, hogy az elkövetkező
nevelési évre lehetőség van óvodások és bölcsődések felvételére. Már most felhívjuk a kedves
szülők figyelmét, hogy akik igénybe veszik az
elhelyezést, előzetesen is érdeklődhetnek Horváth Kálmánné igazgató nőnél, a felvétellel kapcsolatban. A telefonszám: 06-22-254-071.
Várjuk a cserkészettel ismerkedni akaró fiatalokat a Kálvin Otthonba, minden kedden,
du. 2 órára.

Június 27 - Július 3-ig (vasárnaptól szombatig) tartjuk hittantáborunkat
Nagyvelegen. A tábor díja 12.000 Ft. Jelentkezni lehet Mészáros Tamás
felügyelőnél és Szebik Károly lelkésznél.
Július 14-18-ig Szarvason kerül megrendezésre a „Szélrózsa” 8. Országos
Evangélikus Ifjúsági Találkozó. Bővebb információ Szebik Károly lelkésztől kérhető.
Aug. 1-7-ig (vasárnaptól szombatig) tartjuk az egyházmegyei Ifjúságit
tábort, az un. „Nagytábort”. A tábor díja 12.000 Ft. Jelentkezni lehet
Mészáros Tamás felügyelőnél és Szebik Károly lelkésznél.
Aug. 8-15-ig (vasárnaptól vasárnapig) pyrbaumi testvérgyülekezetünk
ifjúságával tartunk közös ifjúsági tábort Németországban.
Kérjük Mindazokat, akinek adózási kötelezettségük van, ajánlják fel adójuk 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyház javára. Ez nem jelent
plusz adóterhet a felajánló számára, hanem a már befizetett adó 1%-a
kerülhet – ha így rendelkezik – evangélikus egyházunkhoz.
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ TECHNIKAI
SZÁMA: 0035

MÁJUS HÓNAP IGÉJE:
A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom,
és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.
/Zsid. 11,1/
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Tersztyánszky Ödön-díjat kapott Szalma János
Cikksorozatunk soron következő részében a gyermekek jólétét és
védelmét biztosító rendszer gyermekvédelmi szakaszával fogunk foglalkozni. A rendszert nem a Családsegítő Szolgálat, illetve nem a
Gyámhatóság találta ki. Az Országgyűlés fogadott el gyermekjóléti,
gyermekvédelmi tárgyú jogszabályokat, és a bennük foglaltakat tehetik meg a gyermekjólétért, gyermekvédelemért felelős szakemberek
a gyermekek és családok megsegítése érdekében.
Az említett jogszabályok:
„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997.
évi XXXI. tv. A törvény végrehajtására kiadott „A gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról” szóló 149/1997.
(IX.10.) Kormányrendelet.
Gyermekvédelmi gondoskodás keretében foganatosítható intézkedések:
1. Védelembe vétel
2. Ideiglenes hatályú elhelyezés
Az intézkedések foganatosítására a gyámhatóság jogosult. A gyámhatóság Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalában található
8083 Csákvár, Szabadság tér 9. szám alatt, a földszint 9. számú irodában. Jelenlegi ügyintéző Tóth András hatósági irodavezető, elérhetőség: 06 22 582-303.
Fontos megjegyezni, hogy a Polgármesteri Hivatalban működő
gyámhatóság feladat és hatásköre nem azonos a Bicskei Városi
Gyámhivatal (2060 Bicske, Kossuth L. tér 14.) feladat és hatáskörével.
A gyermekvédelmi intézkedések célja a segítségnyújtás, és nem a
családok, a gyermekek büntetése, szankcionálása az esetlegesen elkövetett szabálytalanságok miatt.
A gyermekvédelem jogi rendszere közvetlenül határos a büntetőjoggal, illetve a szabálysértési joggal, mivel az ilyen cselekményeket
elkövető gyermekek, valamint családjaik feltétlenül segítségre szorulnak. A segítségnyújtás célja annak elérése, hogy a gyermekek a szabálytalanságokat ne ismételjék meg.
A következő írásban a védelembe vétel elnevezésű intézkedést veszszük majd szemügyre.
Tóth András hatósági irodavezető

TISZTELT CSÁKVÁRI ÉS BODMÉRI LAKOSOK!
A tavaszi nagytakarítás során sokan megválunk saját és gyermekeink megunt, kinőtt ruháitól.
Most arra kérjük Önöket, hogy ezeket a használt de még használható ruhákat ne dobják ki, hanem juttassák el a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat (Csákvár, Szabadság tér 3.) irodájába.
Használt ruhák leadásának időpontja:
2010. május 27-én (csütörtökön) 13- 17 óráig,
2010. május 28-án (pénteken) 8-12 óráig.
A felajánlott ruhákból ruhabörzét szervezünk:
2010. május 31-én (hétfőn) 8-12 óráig,
2010. június 1-jén (kedden) 13-16 óráig,
2010. június 2-án (szerdán) 8-12 óráig
amikor bárki kedvére és ingyenesen válogathat a ruhák közül.
Ruhaleadásra és -válogatásra kizárólag csak a fent jelzett időpontokban van lehetőség.
Segítségüket előre is köszönjük.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Csákvár Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület köszönetet mond Szendrei Györgyinek, a
tűzoltószertár épületének felméréséért, alaprajzának
elkészítéséért.
Köszönetet mondunk Tóth András hatósági irodavezetőnek a pályázatok elkészítéséhez nyújtott segítségéért.

„Az életet is edzettebben viseli az, aki sportol.”
Bevezetőként engedjenek meg néhány nem mindennapi gondolatot
az interjúalanyról. Már sikeres edző volt, amikor tudásáról bizonyítványt szerzett. A sapkaviselés elkötelezett híve. Büszke rá, hogy a
szülők rá merik bízni a gyermekeiket.
Kitüntetése alkalmából beszélgettünk Szalma János csákvári
kézilabda edzővel.
- Március 15-én Tersztyánszky Ödön-díjat kapott a Fejér Megyei
Közgyűléstől. Hogyan érintette?
- Őszintén mondom, hogy meglepődtem. Hozzám hasonló korú,
vagy idősebb személyek kapták, a sportéletben kifejtett tevékenységük elismeréseként. Természetesen nagyon örültem neki, megtisztelő,
hogy rám is gondoltak. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani,
minden olyan sportkedvelő támogatónak, akik segítették eddigi munkámat.
- Mióta foglalkozik a kézilabdával, és azon belül az edzőséggel?
- Ötvenhat éves vagyok, és tizennégy éve edzem a gyerekeket. A középiskolai éveimben kézilabdáztam, aztán abbamaradt. Családot
alapítottam, vállalkozó lettem, és amikor a nagyobbik lányom elkezdett kézilabdázni, szembesültem a ténnyel, hogy Csákváron bizony
két edző is elkelne. Önként jelentkeztem erre a feladatra, és azóta
edzősködöm. Ötvenkét évesen – már rengeteg sikeres mérkőzés után,
amit az edzői kispadról néztem – szereztem kézilabda edző diplomát a
Testnevelési Főiskolán. Egy hivatásos edzői munkahelyhez kellett a
bizonyítvány, addig nem volt rá szükségem.
- Miben látja a szakmai munkája eredményét?
- A csapataim több neves kupát is nyertek, külföldön is többször
játszottunk. Több tanítványom az általános iskola után sportiskolába
jelentkezett, közülük sokan játszanak ma az NB I-ben. Úgy gondolom,
hogy ezekre visszatekintve elmondhatom, talán nem végeztem rossz
munkát. A diáksport elkötelezett híve vagyok. Hiszem és vallom, hogy
az életet is edzettebben viseli az, aki sportol.
- Van olyan mérkőzés, ami különösen emlékezetes az Ön számára?
- Igen, egy szlovéniai nemzetközi kupán 1:6-ról fordítottuk győzelemre a meccset. Emlékszem, már túlvoltunk az első félidő felén,
amikor időt kértem, és azt mondtam a lányoknak: kezdjük elölről,
mindenki úgy játsszon, mintha csak most kezdődne a meccs. Utána
úgy játszottak, hogy még profiknak is becsületére vált volna. Ezt
sosem fogom elfelejteni.
- Szállóige Csákváron, hogy Ön a sapkaviselés elkötelezett híve.
- Igen, télen mindig „sapkakommandót” szerveztem. Az edzésről kijövő gyerekeknek kötelező volt sapkát tenni, hiszen kimelegedve kimenni a hidegbe egyenlő a betegséggel. Mindig lánycsapataim voltak,
akik természetesen nem tartották az öltözékükhöz megfelelő kiegészítőnek a sapkát. Az autómat már ismerték, ha meglátták, már kapták is
elő a fejfedőt. Volt olyan, hogy egy másik autóval visszamentem, amit
nem ismertek. Persze egyiknek sem volt semmi a fején. Elbeszélgettem velük, hogy mivel kevesen vagyunk, ha két-három ember a saját
hanyagsága folytán megbetegszik, az az egész csapat szereplését veszélyezteti. Megértették, utána nem nagyon volt probléma. Nagyon
vigyáztam a tanítványaimra, mindenben számíthattak – és számíthatnak – rám. Büszke vagyok arra, hogy a szülők rám merték bízni a
gyermekeiket. Ha belegondolok, a napi másfél óra edzés, a hétvégi
edzések, vagy mérkőzések időtartama legalább annyi volt, amennyit a
gyermekeik velük töltöttek.
- Hogyan megy be tizennégy év után az edzésekre?
- Ugyanúgy, mint tizennégy éve, talán csak annyi a változás, hogy
több tapasztalat van a hátam mögött. A tanításnak belülről kell fakadni,
szívvel-lélekkel kell a gyerekekkel foglalkozni. Ott nem lehet rossz
hangulatom, nem lehet csak félig ott az ember. A mai napig úgy megyek be a gyerekekhez, hogy van kedvem tanítani, hogy ösztönöznöm
kell őket az erőfeszítésekre, és egy életre meg kell szerettetnem velük a
mozgást, a sportot
Katonáné

Csákvári és Bodméri Hírmondó
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Március 13-án a Régi mesterségek bemutatása programsorozat keretében
a szabás-varrás fortélyaiban mélyedtek el a résztvevők. Tóth Árpádné elhozta az édesanyja, a népművészet mestere címmel kitüntetett özvegy
Gubányi Imréné díjnyertes csuhébaba-gyűjteményeit, melyeken az alföldi
népviseleteket tanulmányoztuk.

2010. március 27-én csákvári munkákból nyílt foltvarró kiállítás a Vértes
Múzeumban. A csákvári foltvarró szakkörben tevékenykedők munkáját
manapság is sok helyen láthatjuk, ők közreműködtek például a csákvári
betlehem elkészítésében is. A kiállítás április 20-ig volt megtekinthető.
Április 17-én a Régi mesterségek bemutatása program újabb állomása a
kenyérsütés volt, melyet a Publo Étterem és Pizzéria télikertében rendeztünk. A Pulbo konyhafőnöke, Simon András személyesen felügyelte a kenyérsütést. A neves szakácsversenyeken résztvevő, kiemelkedő eredményekkel bíró fiatalember szerint fontos, hogy a gasztronómiát megismertessék és megszerettessék a fiatalokkal. Az EU gasztronómia történetében utolsók vagyunk, akik a házi jellegű kenyérkészítés módját,
hagyományát megőriztük. A résztvevő csákvári gyerekek már elmondhatják, hogy látták, hogyan készül legfontosabb élelmiszerünk.
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Óvodánkban nevelkedő gyermekeink, ahogyan növekednek testben és
lélekben, egyre önállóbbá válnak. 6-7 évesen már egyre többször találják
magukat egyedül, kerülnek döntési szituációba. Lassan meg tudják különböztetni a jót a rossztól (még naiv értetlenséggel szemlélik a helytelent).
Elérkezettnek láttuk az időt, hogy nagycsoport vége felé tudatosan, de
nagyon óvatosan, tapintatosan felkészítsük gyermekeinket arra, hogy a
körülöttünk levő „világ” veszélyeket is rejthet rájuk nézve. Ébereknek, de
nem bizalmatlanoknak, udvariasnak, de határozottnak kell lenniük. Meg
kell ismerniük, kiknek fogadjanak szót, kiknek kövessék utasításait, s
kikkel legyenek fenntartásaik. A megtanult viselkedésmintákat, fontos
szabályokat akkor is követniük kell, ha nincs közvetlen felnőtt felügyelet.
Mindezeket azért, hogy ők biztonságban legyenek, fejlődhessenek, s ne
válhassanak oly könnyen bűnesetek részeseivé, esetleg áldozatává.
Óvodánkban ezért vezetjük be az „OVI-ZSARU” – Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság óvodai bűnmegelőzési programját, melynek szerzője Dr. Vörös Ferencné r. alezredes.
A program megvalósítása során a gyermekek életkori sajátosságainak
megfelelően olyan ismereteket, viselkedésmintákat adunk át gyermekeinknek, amelyek segítenek saját maguk megvédésében, biztonságérzetük
megerősítésében. Mindezeket játékokkal, mesékkel, szituációs- és drámajátékos elemekkel átszőtt, érdekes tevékenységbe ágyazottan tesszük a
gyermekek számára érthetővé, feldolgozhatóvá.
Hat témakört dolgozunk fel:
§
Az ismerkedés szabályai – ismerősök, idegenek, Rendőr iránti
bizalom erősítése.
§
Szabályok, utasítások betartása, kinek az utasításait fogadjuk el, kinek fogadjunk szót, miért?
§
Idegen személlyel való találkozás, kapcsolatfelvétel, ajándék (édesség) elfogadás.
§
Egyedül otthon tartózkodás, idegen beengedése, telefonálás.
§
Veszélyes eszközök is vannak körülöttünk – vegyszer, gyógyszer,
gyufa, szúró-vágó eszközök…
§
Közlekedési szabályok – gyalogos, kerékpáros közlekedés, utasként
a személygépkocsiban.
A program április 14-én kezdődött, amikor Simon Katalin rendőrtiszt
látogatott el óvodánkba, s beszélt gyermekeinknek munkájáról és fontos
szabályokról. Megmutatta szép egyenruháját, sőt a munkájához tartozó
eszközöket is. Rögtön barátságot kötöttünk. A nagycsoportosok alig akarták elengedni. Annyi kérdés, élmény merült fel a témával kapcsolatban.
A foglalkozások hat héten át tartanak, minden héten egy-egy témát
dolgozunk fel. Közben – barátságunk jeléül – ellátogatunk a Bicskei
Rendőr-főkapitányságra, s a program zárásaként májusban egy „Rendőrségi-napot” szervezünk – remélhetőleg szabadtéri - játékokkal, versenyekkel, érdekes tevékenységekkel.
Kedves Felnőttek!

Április 24-én nyílt meg a Dr. Csányi László emlékkiállítás. Az emlékszobát községünk szülöttének, a Magyar Rádió Gyermekkórusa alapítójának tiszteletére rendeztük be. Az ünnepségen résztvett Dr. Csányi László
felesége és lánya is, és köztünk voltak az MR Gyermekkórus volt tagjai is.
Többszólamú énekük többször is felcsendült a rendezvény során.
Részletes újságcikkek és fotóalbumok: www.vertesmuzeumbaratok.fw.hu

Sose sértődjünk meg azon, ha egy gyermek nem enged be bennünket a
házba, nem fogad el tőlünk édességet, nem jön el velünk rövid úton sem
személygépkocsival – pedig mi csak kedveskedni, szívességet tenni szeretnénk neki. Inkább dicsérjük meg tudatosságáért, hogy betartja, követi
szülei, nevelői jótanácsait.
Figyeljünk viszont arra, ha egy gyermek sikít, vagy kiált, mert ilyenkor
bajban lehet, és éppen ránk van szükség, hogy segítségére legyünk.

Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület

Faddi Péterné
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EBOLTÁS 2010

APRÓHIRDETÉS

Bodmér községben 2010. évben a köte-lező
veszettség elleni oltás összevezeté-ses
formában történik.
Az oltás ideje: 2010. május 26.
de: 930-1100-ig ; du: 1600-1730-ig
Az oltás 2010. Évi díja 3000Ft/eb.
A háznál történő oltás díja:
3000 Ft + kiszállási díj.
Az oltás helye: szokásosan
a Polgármesteri Hivatal melletti terület.
Kötelező minden eb számára féreghajtó tablettát is beadni, melynek ára 150 Ft/db 10 kgonként. Az oltást végzi: Dr. Takács Rudolf
(06/20 9563041)
A 2010. évben minden eb új egészségügyi
könyvet kap, melynek ára 400 Ft. Minden
három hónaposnál idősebb kutyát kötelező
évente beoltatni. A szabályokat megszegő
tulajdonosokkal szemben súlyos állategészségügyi szankciók alkalmazhatók.

Csákváron, a József Attila út 39. alatt lakóház
eladó. Érdeklődni a 06/22-354-081 számon lehet.
Csákváron a Petőfi utcában 554 nm-es összközműves építési telek eladó: Irányár:4.600.000 Ft.
Érd: 22/254-446, 06-20/9738628
Választási malacok eladók. Érd.: Csákvár Szabadság u. 10. Tel: 22/254-765
Megrendelhető előnevelt húshibrid fehér csirke
350 Ft/db áron. Május 22., június 12. Tel: 354-245
Budainé
Megrendelhető előnevelt csirke 320 Ft/db áron.
Május 22., június 12. Tel: 354-245 Budainé
Angol nyelvoktatást vállalok londoni tapasztalattal.
Tel: 06-30/4273039
Hétvégi telkek gondozását, parlagfű mentesítését
vállalom. Szabó: 06-70/548-1602
Önálló családi ház albérletbe kiadó. Érd.: 0620/9763715
Fiatal házaspárnak, (nemdohányzó) egy vagy két
gyerekkel 2010. május 15-től albérlet kiadó. Érd.:
06-20/5860150
Eladó használt franciaágy, heverők, vasalók, kenyérsütő gép, futópad, legtrainer, akvárium és felszerelés. Érd.:06-30/5546687
Tacskó kan kiskutyák ingyen elvihetők. Érd.: 0630/390-1843

VIII. Vadászíjász Verseny Csákváron
Ismét nemzetközi mezőny indult a megmérettetésen
Folyamatosan bővülő és frissülő
tavaszi-, és nyári árukészletünkkel várunk
minden érdeklődőt.
MÁJUSI AJÁNLATUNK:
LAKÁSTEXTÍLIA
Csipkefüggönyök, Dekoranyagok, Sötétítők,
Asztalterítők, Antik csipkék , Paplanok, Ágyneműk,
Ágytakarók, Fűrdőszoba kiegészítők
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

Használtruha üzlet
Csákvár, Gánti u. 8.

Nyitva:
K – P: 9 – 12-ig, 14 – 17-ig, Szo.: 8 – 12-ig
Érdeklődni: 06-20/5348-995

Hermán Lászlóné

Immár nyolcadik alkalommal szerveztek vadászíjász versenyt Csákváron.
A Csákvári Torna Klub Íjász Szakosztálya ezúttal huszonnégy célpontot
helyezett el a Vértesben. A verseny húsvéthétfőn volt. Az ország minden
tájáról érkeztek íjászok. A mezőny ismét nemzetközi volt, hiszen szlovák
versenyzők is neveztek. Tíz, egyenként hatfős csapat indult a megmérettetésen.
Az íjászat szerelmeseinek nem volt könnyű dolguk, hiszen szemerkélő,
esetenként szakadó esőben kellett az erdőben a célpontokat felkutatni, és
az erős szélben kellett a könnyű nyílvesszőkkel célba találni.
Az egyik szervező, Gál Ákosné így nyilatkozott lapunknak:
- A húsvétot a versenyre készüléssel töltöttük. Tegnap helyeztük el a célpontokat, ma reggel - az esőre tekintettel – egyesek helyét megváltoztattuk.
A versenyen tizenhét íjkategória képviselteti magát a tradicionálistól
kezdve a longbow-ig. Minden íjkategórián belül korosztályonként pontozunk. Négyféle lövéstávolságot határoztunk meg minden célnál, amely
részben a korcsoporttól, részben az íj típusától, lövésteljesítményétől függ.
A szervezők ezúttal is beiktattak mozgócélokat, amelyek a versenyzők
körében igen kedveltek. Még ezeknél a különleges céloknál is törekedtek a
változatosságra, hiszen oldalmozgó és szembemozgó is volt közöttük.
A verseny legifjabb résztvevője az ötéves, balinkai Pataki Eszter Dóra volt.
Édesanyja, Nyemcsek Ilona elmondta, hogy a kislány hároméves kora óta
foglalkozik íjászattal, az első érmét négyévesen nyerte. A kislány a családjával együtt indult
a csákvári versenyen. Ilona szerint a vadászíjászat azért jelent jó kikapcsolódást, mert a természetben járva, a család és a barátok körében
tölthet el mindenki egy-egy szép napot.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak,
jószomszédoknak, aki KOZMA ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Felesége és gyermekei

ÉPÜLETTERVEZÉS!!!

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

A képen: Tóth Dominik, Tóth László,
Harmath Tamás és Gál Ákosné (szervezők)

Június havi újság lapzárta:
2010. május 28., Péntek

