
XX. Évfolyam, 
6. szám

2010. JÚNIUS

A Pro Vértes Nonprofit Zrt. szervezésében nyári madarász- és termé-
szetvédelmi tábor kerül megrendezésre Vértesbogláron a Boglár-
tanya Erdei Iskolában. A magas színvonalon és igényesen kialakított 
épületben emeletes rönkágyak, tágas terek és változatos programok 
(madárgyűrűzés, nagyítós rovar- és növényvizsgálódás, nyomkeresés 
stb.) várják a gyerekeket.
Időpontok: 
2010. július 19-25. (hétfőtől-péntekig) 
2010. augusztus 2-7. (hétfőtől-péntekig)
2010. augusztus 9-13.(hétfőtől-péntekig)
2010. augusztus 16-20. (hétfőtől-péntekig)
2010. augusztus 23-27. (hétfőtől-péntekig)

A táborok legalább 10 fő jelentkezése esetén indulnak!
A tábor teljes ellátást biztosít! (napi háromszori étkezés)

Ár: 17.350 Ft/ fő
(5 ebéd, 4 vacsora, 4 reggeli, 4 éjszaka, programok)

Jelentkezni és érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet:
Pro Vértes Nonprofit Zrt.
8083 Csákvár, Kenderesi u. Geszner-ház
Tel./fax.: 22/354-420    e-mail: provertes@provertes.hu
erdei iskola programfelelős:  Aczél Gergely  30/663-5022

 
 

8. osztályosok ballagása június 12-én (szombaton) 17.00 órakor, 
az évzáró 2010. június 16-án (szerdán) 17.00 órakor kezdődik.

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület szeretettel hív és vár 
minden kedves érdeklődőt 2010.június 19-én este 
a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA  rendezvényre.

19:00 Royal Brass Band koncert
20:00 Filmvetítés (A Háry János Csákváron)

A múzeum 22:00-ig tart nyitva, a belépés ingyenes.

A Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Tersztyánszky Ödön Sportközpont (8083 Csákvár, 
2Vöröskapu út 14.) területén található Büfé helyiség (6 m ) bérbeadás útján történő hasznosítására.

A bérleti jogviszony tartama határozott időtartam, a bérleti jogviszony kezdete 2010. július 01.
Pályázatot nyújthatnak be jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendel-
kező természetes személyek. Amennyiben a pályázó egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkezik, a pályázatban nyilatkoznia kell arra, hogy a 
bérleti szerződés megkötéséig a vállalkozói igazolványt kiváltja.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, cég nevét, a pályázó címét, székhelyét, a pályázó adószámát, az eljáró képviselő nevét, nyilatkozat 
arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit elfogadja, igazolást arról, hogy a gazdasági társaság és egyéni vállalkozó pályázónak a TB., APEH, 
valamint a helyi önkormányzattal szemben nincs és egy évre visszamenőlegesen sem volt tartozása, a bérbe adandó helyiség bérleti díjára tett havi 
összeg nagyságát, valamint nyilatkozatot az italmérés, és a jövedéki termékek árusításáról szóló jogszabályok előírásainak betartásáról 
A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel, továbbá az ajánlata legalább 25 %-kal magasabb a második ajánlatnál. 
Amennyiben nincs olyan pályázat amely a zárt pályázatnál   elnyeri  a bérleti jogot, nyílt pályázati tárgyaláson tehetnek a pályázók szóbeli ajánlatot. 
A nyílt pályázaton azok a pályázók vehetnek részt, akik a legmagasabb pályázati összeget, illetve ennél az összegnél 25 %-al  nem alacsonyabb 
összegű ajánlatot tették. A  pályázati tárgyaláson az a pályázó nyer amely a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot.
 A pályázó tudomásul veszi, hogy a kialkudott bérleti díj évente a KSH által közzétett inflációs ráta értékével a szerződés módosítása nélkül változik. 
A pályázatot, a kiírásnak megfelelő tartalommal zárt borítékban kell beküldeni a Tersztyánszky Ödön Sportközpont 8083 Csákvár, Pf 9. 
címre.  A borítékon fel kell tüntetni, hogy „Büfé bérleti pályázat”. Postára adásának határideje: 2010. június 18. 24.00 óra, A pályázati tárgyalás 
időpontja:  2010. június 23. 17.00 óra Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. A pályázati tárgyalásra külön meghívót nem küldünk!
A pályázatot benyújtókat kérjük, hogy a megjelölt időpontban és helyen a tárgyalásra jelenjenek meg. A tárgyaláson a pályázó személyesen, vagy 
írásos meghatalmazottja útján vehet részt. Schneider Béla ügyvezető

2010. JÚNIUS 26-ÁN 10.00 ÓRAKOR KEZDŐDŐ

 FAZEKASNAPRA.
Helyszínek: Fazekas Emlékház (Petőfi u.) és Vértes Múzeum 

10.00 órakor Balsay István ünnepélyes megnyitója a Vértes Múzeum 
udvarán

15.00 órakor Csikó Szabolcs, a „Csillag születik” sztárja  fellépése a 
Szabadság téren

Egész napos kézműves kirakodóvásár, kézműves foglalkozások, és 
népi játékok mindkét helyszínen. Falusi vendéglő a Bagó-ház udvarán. 
Pusztabuszos kirándulások. Idegenvezetés a kastélyban és a parkban

Jöjjön el, vegyen részt programjainkon, 
és tisztelje meg ezzel Csákvár fazekasmúltját !

Ifjúsági Sport és Turisztikai Bizottság

SZERETTEL VÁRJUK A FALU LAKOSSÁGÁT 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/1999. 
(IV.14.) számú rendeletével „Csákvár Település Díszpolgára” kitün-
tető címet alapított. A díj adományozásával az önkormányzat adózni kí-
ván e személyeknek, kifejezve a település elismerését példamutató ma-
gatartásukért, maradandó alkotásaikért, a település szellemi és anyagi 
gyarapodásához való hozzájárulásukért. 
E rendeletet módosító 6/2009. (III.25.) számú rendeletével „Csákvárért 
díj” kitüntető címet alapított azon személyeknek, közösségeknek, akik 
folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal az egész-
ségügy, szociálpolitika, a sport, a kultúra, a művészet, az oktatás, a község 
fejlesztése, a környezetvédelem, a közigazgatás és egyéb területen vég-
zett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a település fej-
lődésében. A rendelet alapján évente legfeljebb egy élő és egy elhunyt 
személy részére adományozható a „Csákvár Település Díszpolgára” 
kitüntető cím. Ugyancsak két „Csákvárért díj” adományozható. 
A kitüntető címekre javaslatot lehet benyújtani a képviselő-testület-
nek 2009. június 30-ig. A javaslatokról a képviselő-testület a július 27-
én megtartásra kerülő zárt ülésén dönt. A címek adományozására az 
augusztus 20-i Szent István Napi ünnepségen kerül sor.
 Kérjük a lakosságot, a társadalmi szervezeteket, intézményeket, hogy 
éljenek a javaslattétel lehetőségével. Giesz János polgármester
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Az országban dúló rendkívül erős szélvihar és esőzés Csákvárt sem kímélte. A katolikus templom mellett egy gesztenyefát döntött ki a vihar, amelyet 
a helyi önkéntes tűzoltók szállítottak. A Kastélypark inkább csatatérre, mint pihenőparkra hasonlított, kisebb-nagyobb letört ágak hevertek szanaszét. 
Az árkokból kiöntött a víz, több helyen a járda is vízben állt, tehát még a gyalogos forgalom sem volt akadálytalan. Május 17-én és 18-án a település 
jelentős részén nem volt áram, egyes területeken 24 órát meghaladó időtartamban. 
Szabó Mihály, a helyi önkéntes tűzoltó egyesület elnöke a következőket nyilatkozta lapunknak:
- Május 16-a, vasárnap reggeltől folyamatosan dolgozunk. A Kossuth utcában, a tűzoltószertár környékén két fa dőlt ki, mindkettőt kivágtuk. Alig vé-
geztünk, máris mehettünk a Gánti útra ugyanilyen probléma miatt. A katolikus templomnál is áldozatul esett egy fa. Sok vizet szivattyúztunk ki megtelt 
árkokból, a posta előtt még a hidat is fel kellett szednünk, hogy folytatni tudjuk a munkát. Több ház pincéjébe is befolyt a víz, még éjjel egy órakor is 
riasztottak minket, mert a József Attila utcában az egyik háznál katasztrofális volt a helyzet. Igyekeztünk mielőbb a helyszínekre érni, és mindent meg-
tettünk a károk enyhítése, illetve a veszélyhelyzetek megszüntetése érdekében.
Géber József, az egyesület titkára a következőkről adott tájékoztatást:
- Május 18-án 13:00 óra körül a posta és a húsbolt között egy lakóházra dőlt egy fa, leszakította a villanyvezetéket is. Még láttuk is, ahogyan kidől, hiszen a 
szomszédban szivattyúztuk a vizet. Ezt a fát sajnos nem tudtuk elmozdítani, Székesfehérvárról hívtuk ki a hivatásos tűzoltókat. Nem láttunk még ilyen 
katasztrófa helyzetet, sok munkát adott az egész községnek az ítéletidő.

A csákvári képviselő-testület keddi ülésén 
egymillió forintot osztott szét a községben 
működő civil szervezeteknek. A testület a 
bizottsági elnökök értekezletén megfogal-
mazott felosztási javaslatot egyhangú 
határozattal fogadta el. A képviselők 2007. 
január óta évente felajánlják a tiszteletdí-
juk egy részét. Ebből idén is Civil Pá-
lyázati Alapot képeztek. A támogatási 
igényt minden szervezet a község honlap-
járól letölthető űrlapon nyújthatta be, 
megjelölve a konkrét célt, programot, 
aminek a megvalósítása érdekében pá-
lyázik. 

Eredménye:
Csákvári Polgárőrség   300 eFt-ot 
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 
100 eFt,
Foltvarró szakkör   25 eFt
Csákvári Természetjáró Egyesület, 60 eFt 
Evangélikus egyházközség   85 eFt
Gyémánt Gospel Kórus   50 eFt,
Harangvirág Nyugdíjas Klub  30 eFt 
Vértes M. Baráti Köre Egyesület 100 eFt 
A képviselő-testület a Civil Pályázati Ala-
pon kívüli keretből nyújt támogatást a 
Csákvár Nagyközségi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesületnek, amely az Országos 
Tűzoltó Szövetséghez nyújtott be pályá-
zatot szertárfelújításra, valamint a Vas-
kapu Hagyományőrző Egyesületnek, 
amely június 5-i nagy volumenű rendez-
vényéhez kért támogatást a Bicskei Kis-
térségtől.

Csákvár Nagyközség Képviselő-testülete 
köszönetét fejezi ki mindazoknak a csák-
vári lakosoknak, akik a május közepén 
tomboló viharok közepette önfeláldozó 
munkával segítették embertársaikat és a 
községet. Külön köszönetet mondunk a 
Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
letnek, a székesfehérvári tűzoltóságnak, 
Héring Ferencnek, a SOSO Földszer 
Kft.-nek, Nagy Sándornak, Viszló Le-
ventének a segítségnyújtásért. 
Ezúton kérjük a lakosságot, hogy saját és 
szomszédaik biztonsága érdekében a meg-
felelő csapadékvíz elvezetést lakókörnye-
zetében segítse elő.

Giesz János polgármester

Bodmér Község területén a korábban kitisztított vízelvezető árkok, átereszek probléma nélkül 
elvezették a nagy mennyiségű csapadékvizet. 
Ami problémát okozott május 17-én délelőtt, az a felázott talaj, ami miatt 2 db nyárfa kidőlt. Egyik az 
elektromos vezetékre, elzárva a Vasvári Pál utca forgalmát. Szerencsére a vezeték nem szakadt el, 
csak egy fázis hiányzott. Az E.ON szakemberei azonnal a helyszínen voltak és kijavították a hibát. 
Ezen kívül még egy nyárfa kidőlt, veszélyeztetve az elektromos vezetéket, de a kiérkező tűzoltók 
lezárták a Vasvári Pál utcát az emlékműnél. 
A lakosság segítségével eltakarítottuk a kidőlt fákat, az önzetlen segítségért köszönetet mondok a 
Védelmi Bizottság nevében. 
Tisztelettel:         Rácz Imre, polgármester

Az április 28-i testületi ülésen Gomola János terjesztette a Képviselő-testület elé, (Tímárné, Balogh-
né, Jelinekné, Klébert János támogatására), hogy a Szabó Ferenc által őrzött katolikus harangot az 
Önkormányzat helyezze el egy méltó helyen. 
A Képviselő-testület egyetértett az előterjesztéssel, és az alábbiak szerint döntött: a Harangot a tele-
pülés főterén, a jubileumi emlékmű mögé Haranglábra helyezzük. A Képviselő-testület megbízásá-
ból Gomola János alpolgármester és Mester László május 10-én megkereste Szabó Ferencet, hogy 
elhozzák a harangot. Szabóék közölték, hogy a harangot nem adhatják oda, mert Czutor Lajos bod-
méri lakos ezt megtiltotta, mivel szerinte a katolikus haranggal más tervek vannak. Ezt megerősítette 
Balogh István Képviselő Úr is. 
Nagyon kíváncsi lennék, hogy kinek a nevében akadályozták meg a Képviselő-testület döntését? 
Miután ezeket a „más” terveket a képviselő-társaim nem ismerik, úgy gondolom helyesen döntött a 
harang felállítása és elhelyezése mellett, hiszen a harang a falué, azt Szabóék a falunak őrizték hosszú 
ideig. 
Amennyiben Önök, Bodméri Lakosok úgy gondolják, hogy a Képviselő-testület rossz döntést 
hozott, kérem jelezzék felém. Természetesen várom azok jelzéseit is, akik egyetértenek a döntéssel. 
 Tisztelettel: 

A 2009/2010-es tanév kézilabda III.korcsoportos diákolimpián a csákvári kézisek egész az országos elődöntőig 
jutottak! A tanév során több rangos tornán sikerült edződni, rutint szerezni. Ilyen volt a nemzetközi Kézisuli 
bajnokság, ahol a '98-as korosztály az előkelő 4. helyen végzett, többek között a Tatabánya és a Győr Toldi 
csapatát is megelőzve! A hazai rendezésű tornákon (Errel -, illetve Publó-kupa ) a sikerélmény sem maradt el: 
minden alkalommal sikerült itthon tartani a serlegeket.
A diákolimpiai menetelés a megyei elődöntővel kezdődött Bakonycsernyén, ahol az Aba, illetve a hazai csapatot 
megelőzve elsők lettünk! A megyei döntőben a dunaújvárosi - sportiskolásokra épülő - Móritz Iskola mögött 
továbbjutást jelentő helyen végeztünk, így következett az országos selejtező. Itt a Tolna megyei Kocsola ellen 
oda-visszavágós rendszerben dőlt el a továbbjutás. Az első találkozón jól játszó ellenfelünk két góllal nyert. 
Félóra szünet következett, ahol sikerült rendezni a sorokat. Agresszív védekezésből indított gyors támadásaink-
kal gyorsan sikerült elhúzni és végül, öt góllal nyertük a visszavágót, így az országos elődöntőbe jutottunk! Az 
elődöntőben sajnos nem számíthattunk gólerős irányító játékosunkra, ráadásul a sorsoláson rögtön a hazai pályán 
játszó Budapest bajnokát, a Kerék utcai Goldberget csapatát kaptuk ellenfélnek. Az első félidőben a hazaiak 
akarata érvényesült, már hat góllal is vezettek. A második félidőben azonban ismét kiváló védekezéssel és 
pontosabb támadójátékkal fokozatosan zárkóztunk fel és 1 perccel a vége előtt kiegyenlítettünk! A büntető-
párbajban a szerencsésebb Óbudai csapat 3-2 re győzött. A 3. helyért lejátszott találkozón az Abony ellen a félidő 
közepéig még vezettünk,ekkor azonban másik gólerős játékosunk sérülés miatt kivált, kisebb lányaink pedig már 
nehezen tudták tartani a a nagyobb termetű, erősebb abonyiakat. Az elődöntőn elért 4. helyért azonban nincs 
okunk szégyenkezni, hiszen országos viszonylatban így is a legjobb 30 közé kerültünk! Ezt a sikert elsősorban 
csapategységünknek köszönhetjük! Többször is vesztes helyzetből sikerült felállnunk, többen is átlagon felül 
teljesítettek. A korábbi csákvári csapatokhoz képest kevesebb a kiemelkedő képességű játékos, de küzdeni tudás-
sal sikerült ennek a csapatnak is eredményt produkálnia és hat év után újra országos elődöntőn szerepelni!
A csapat tagjai: Németh Orsolya, Györök Bernadett, Némedi Rita, Somogyi Alexandra, Gulyás Nóra, Csákány 
Ramóna, Kovács Vivien, Schöffer Fruzsina, Máhr Barbara, Kaiser Alexandra, Orlovits Regina, Hordósi 
Krisztina, Herczog Roberta, Herczog Boróka, Héring Edina.
Köszönjük a Spiller Kft. támogatását !

Rácz Imre, polgármester

Horváth Zalán

Katonáné
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Május 29-én western lovastalálkozót és 
versenyt szervezett Schuszter Sándor és 
felesége a Galagonya Lovasfarmon. 
- A western lovasversenyeknek ugyan-
úgy megvannak a szabályai, mint példá-
ul a díjugratásnak – mondta el Schuszter 
Éva. – Egy hagyományos versenyprog-
ramot állítottunk össze, amelyben volt 
ügyességi (trail) versenyszám, valamint 
gyorsasági versenyrész (szlalom és hor-
dókerülés). Az egyéni versenyek után 
minden lovas felvonult, és tettek egy

díszkört a nézőközönség előtt, a bírók pedig kiértékelték a verseny vég-
eredményét. A nap második fele lovas csapatjátékokkal telt, amíg megírtuk 
az emléklapokat, illetve rendszereztük a díjakat. A lovasok kora, illetve a 
lovak között is differenciáltunk: az előbbi esetben a felnőtt-gyermek, az 
utóbbiban pedig a nagy ló és a póni kategóriában hirdettünk eredményt. 
Az ügyességi versenyszám győztese a csákvári Magosi János lett, aki 
gyermek kategóriában pónilovon versenyzett. A felnőtt ügyességi ver-
senyben a szintén csákvári Schuszter Dávid végzett az élen Kedvessel, 
a magyar félvér kancával.
A szervezők a western hangulatról is gondoskodtak: egész nap vidám 
country-muzsika szólt a farmon.

Május 28-án este a Rákóczi utca és Mikes utca kereszteződésénél felállí-
tott hősi emlékműnél emlékezett meg Csákvár lakossága mindazokra, akik 
a magyar hazáért a háborúkban, harcokban életüket áldozták. A megemlé-
kezésen Törő Gábor országgyűlési képviselő is résztvett. Giesz János pol-
gármester ünnepi beszédében a hősi halált halt emberek emléke mellett 
egyúttal Trianon történelmi tragédiájára is kitért, s a béke fontosságát 
hangsúlyozta. A Dallam Alapítvány csákvári fúvószenekara, a Cimborák 
Férfikórus, valamint a Fehérvári Huszárok Egyesülete a jelenlétével, 
illetve a műsorával még ünnepélyesebbé tette a megemlékezést.

A Magyar Országgyűlés 2008-ban határozatot hozott a hungarikumok védelméről, melynek gya-
korlati megvalósításához a Fejér Megyei Közgyűlés 2010 áprilisában hivatalosan is csatlakozott. 
A megye területén – hasonlóan az ország más régióihoz – meghirdették az egyedi és egyedülálló 
helyi különlegességek lehetséges körének feltérképezését, leltárának elkészítését, illetve a nagy-
közönség számára történő bemutatását. 
Érdemes egy mondatot szentelni annak, hogy mégis milyen dolgok kerülhetnek a hungarikumok 
közé. Az őshonos növény- és állatfajok, -fajták, a néprajzi, kulturális és épített értékek mellett ide 
tartozhatnak a hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek éppúgy, mint a kézműves, ipari 
termékek és a speciális szolgáltatások. A fentiekből következik, hogy egy lehetséges jelöltnek nem 
szükségszerűen kell tárgyiasult formát öltenie, lehet az akár egy szellemi értékünk is. 
A Csákvárhoz köthető  hungarikum-jelöltek összegyűjtését Kenyéri Kornélia szakmai segítségével 
megkezdtük. Az első megmérettetésre éppen nálunk kerül sor 2010. július 3-án (szombaton), amikor 
a Fejér megye 5. sz. választókerületéhez tartozó településekről benevezett értékek seregszemléjének 
leszünk a házigazdái. 
A szakmai zsűri által leginkább egyedinek ítélt jelöltek továbbjutnak a megyei versenybe, majd a 
„Fejér Megyei Hungarikum” kitüntetéssel jutalmazottak részt vehetnek a védett, országosan elis-
mert „Hungarikum” cím viselésére jogosult, nemzeti értékek kiválasztásán. 

Magyarics Gábor

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.

Kérjük a szülőket, 
hogy 6.000 Ft előleget hozzanak 

magukkal.

Tájékoztatásul közöljük, 
hogy szeptemberben is lehetőség nyílik 

a beiratkozásra, 
ennek pontos helyszínét és időpontját 

közölni fogjuk.

Korábban már beszámoltunk 
arról, hogy a csákvári Gyé-
mánt Gospel Kórus inns-
brucki fellépési lehetősége 
forráshiány miatt veszélybe 
kerülhet. A probléma szeren-
csére megoldódott, és a kon-
certen fellépő sztár, Kathy 
Kelly nagy szeretettel fogadta 
honfitársainkat.

Palkóné Hufnágel Évát, a kórus vezetőjét kérdeztük ausztriai látogatásukról.
- Milyen volt a fogadtatásotok Ausztriában?
- Este hat órára értünk Innsbruckba. Nagy meglepetésben volt részünk, mert 
megérkezésünkkor a Heilige Familie Gospel Chor tagjai, és vezetőjük, a ma-
gyar származású Gruber László egy nagyszerű fogadással várt bennünket. 
- Csak gyakorlással és fellépéssel töltöttétek az időt?
- Nem, bár nem volt sok szabadidőnk. A megérkezésünket követő délelőtt egy 
idegenvezető kalauzolásával megtekintettük Innsbruck városát. Ez volt az 
egyetlen szabadprogramunk, délután már próbáltunk, és este Kundlban, a 
Breitahnbach Templomban énekeltünk a szentmisén. Ezt követően lehetősé-
günk nyílt elmenni egy Albert Frey koncertre, amit nagyon élveztünk. 
- Értesüléseim szerint nem tervezett fellépésetek is volt.
- Rotholzban jártunk, egy olyan bemutatóra vittek minket, ahol az ének- és 
zenetörténettel kapcsolatos előadások zajlottak, műfajonként csoportosí-tott 
témák szerint. Volt egy gospel terem is, ahol nemcsak elméleti fejtegetéseket 
hallhattunk a műfaj történetéről, kialakulásáról, hanem egy konkrét gospel 
éneket is betanítottak a jelenlévőknek. Egy nagyon ismert szám volt, a kó-
rusunk már többször is énekelte. Végül elő is adtuk három szólamban, min-
denki nagy örömére. 
- Milyen volt a találkozás Kathy Kellyvel?
- A fellépés előtt volt a főpróbánk Kathy Kellyvel, ekkor ismertük meg sze-
mélyesen a művésznőt. Egy nagyszerű előadóval, és egyben nagyszerű 
emberrel találkoztunk, aki nagy szeretettel fogadott minket. A koncert után 
átjött hozzánk a közösségi házba, ahol már zenekarral, hangosítással vártuk, 
és mi adtunk koncertet számára.
- Együtt énekeltél szólót egy legendával, milyen érzés volt?
- A forgatókönyv szerint nyolckor léptünk fel a Heilige Familie Kirche épü-
letében. Előbb a mi kórusunk adott elő négy számot, majd Kathy Kelly 
szólóelőadása következett. Végül a helyi Heilige Familie Gospel Chor, Kathy 
Kelly és mi, csákvári gospelesek együtt énekeltünk. Nem számítottam rá, 
hogy a színpadon kihív maga mellé a kórustagok közül. Utólag mondta el 
Gruber László, hogy a művésznő már a főpróbán felfigyelt a hangomra, ezért 
előadás közben kért még egy mikrofont, és az Oh, Happy Day című ismert dalt 
vele együtt énekelhettem. Életem egyik legszebb pillanata volt. A koncertet 
követő fogadáson azt mondta, olyan hangom van, mint egy igazi afroamerikai 
gospel énekesnőnek. Megtisztelő volt számomra a dicsérete. Minden kórus 
álma, hogy nagy tömeg előtt, egy sztárral léphessen fel. Nekünk teljesült az 
álmunk.
A csákvári gyémántok nem pihenhettek. Hajnali kettőkor értek haza, és már 
aznap este felléptek a móri magyar templomban megrendezett egyházi 
kórustalálkozón. A nyár is mozgalmas lesz: templomi és esküvői felkérések 
sora, valamint gospel fesztiválon és kórustalálkozókon történő részvétel vár 
rájuk. Katonáné
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A szülői munkaközösség szervezésé-
ben önkéntes napot tartottak az önkor-
mányzati fenntartású Mese-Vár Óvoda 
minkét tagintézményében. A résztvevő 
szülők, nagyszülők és óvodai dolgozók 
kerítést festettek, illetve virágokat ül-
tettek az udvarra. A Szabadság téri óvo-
da udvarán új játékot, egy mókuske-
reket állítottak fel.

- Nagyon hálás vagyok azoknak a szülőknek és dolgozóknak, akik részt 
vállaltak ebben a nagy munkában – nyilatkozat lapunknak Faddi Péterné 
óvodavezető. – Külön köszönet illeti a Soso Földszert, illetve Puszta 
Ferenc fuvarozó vállalkozót, akik segítséget nyújtottak a munka lebonyo-
lításához. Mindkét épületnél reggel nyolctól délután háromig tartott a 
munka, majdnem egy egész műszakot töltöttünk el az udvar és a kerítés 
rendbetételével. Remélem, a gyerekeknek is tetszeni fog majd, ha meg-
látják, mennyit változott az ovi a hétvégén.

Meg sem pihentek a csákvári foltvarró szakkör tagjai a Vértes Múzeumban 
nyílt kiállításuk után, máris gyermeknapi meglepetések készítésével kezd-
tek foglalkozni. A Tersztyánszky Ödön Sportközpontban június 5-én meg-
rendezett gyermeknapi rendezvényre készítettek igazolvány- és telefon-
tartókat. A szervezők ezekkel jutalmazták a versenyeken, vetélkedőkön 
eredményesen szereplő gyermekeket.
Szép, igényes ajándékot kapott minden nebuló, aki jól teljesített a verse-
nyeken. Néhányan talán kedvet kapnak majd, és idősebb fejjel ők is a 
foltvarró klub rendszeres látogatói lesznek.

RAJZVERSENY ÉS KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ

Az Esterházy Iskola idén is megrendezte rajz-
versenyét. Kiss Ferencné rajztanárnő elmond-
ta, hogy a tavaszi rajzversenyen idén a Vértes 
Múzeum udvarában dolgoztak a diákok.   
2010.május 28-án délután 5 órakor ünne-
pélyesen megnyitották a 2009. őszi és 2010. 
tavaszi rajzverseny alkotásaiból összeállított 
kiállítást Vértes Múzeumban. A legjobb mű-
veket oklevél és ajándék átadásával díjazta 
Lönhárd Vilmosné iskolaigazgatónő és Kiss 
Ferencné. 

A csákvári Lórántffy Református Bölcsődében gyer-
mekbalesetek megelőzése, illetve a baleseteket követő 
ellátási teendők tárgyában tartott előadást Zsigmond 
Lászlóné védőnő. A csonttöréstől a napszúrásig, a seb-
kötözési módoktól kezdve a mérgezésen át az égési sé-
rülésig minden részletre kiterjedő tájékoztatást kaptak 
a szülők. Az előadás után lehetőség nyílt kérdések 
megbeszélésére is. A védőnő búcsúzóul mindenkinek 
adott egy hasznos kiadványt, amely a kisgyermekekkel 
kapcsolatos baleseti lehetőségeket foglalja össze.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondok köszönetet minden csákvári óvodás és szüleik nevében 
a Magyarok Szövetsége csákvári csoportjának, hogy vállalkoztak a 
vasgyűjtésre és ennek elszállítására, értékesítésére. Munkájuk 
eredményeként 490.000 Ft-ot osztunk szét létszámarányosan a 
csákvári óvodák között. 

 Giesz János polgármester

- Az Apáczai Kiadó által kiírt népdaléneklési verseny országos dön-
tőjében Budapesten a 7-8. osztályosok között a megyénket képviselő 
Szakál Borostyán arany minősítést kapott.

- Bendegúz levelezős verseny országos döntőjében Rátermettség kate-
góriában 3. helyezést ért el Izmindi Iringó 5.a 

- A Kálti Márk Történelemverseny országos döntőjében Az 5. osztá-
lyosok között  12. Tamás Anna 5.a, 18. Ugrics Árpád 5.a.
A 7. osztályosok között   4.  Czompó Norbert 7.b,  9.  Katona Réka 7.b

- Vajda János Szavalóversenyen Válon a 2. évfolyamon 3. helyezett lett 
Brandl Lilla 

- „Téli madaraink” verseny döntőjében Seregélyesen 7-8. évfolyamon 
1. helyezést ért el a Parlagi sasok csapata: Galambosi Alexandra, 
Némedi Katalin (8.a), Magosi Barbara (6.a), Némedi Rita (6.b)
4. helyezést ért el a Réti sasok csapata: Czompó Norbert (7.b), Horváth 
Krisztián (8.a), Nagy Zoltán (8.b), Szabó Marcell (8.c)
5-6. évfolyamon 8. helyezést ért el a Parlagi sas fiókák csapata: 
Galamb Emese, Izmindi Iringó, Király Kitti, Tamás Anna (5.a)

- Fehér Galamb Népdaléneklési Verseny országos döntőjén (Bp.)
Szóló ének kategóriában 3. helyezést 
ért el Dornyi Annamária 8.a
Csoportos éneklés kategóriában 1. he-
lyezettek lettek a Százszorszépek: 
Dornyi Annamária, Kutrik Bianka, 
Törő Nikolett (8.a), Szakál Boros-
tyán (8.b)
Mesemondás kategóriában 2. helye-
zett Hegedűs Péter 8.c
3. helyezett Horváth Krisztián 8.a

- NyelvÉsz verseny országos döntőjében Szegeden
A 6. évfolyamosok között  Fejér megyét képviselő Némedi Rita (6.b) 14. 
helyezést ért el.

- Madarak és Fák Napja Verseny országos döntőjében
2. helyezett lett iskolánk csapata. A csapat tagjai: Némedi Rita 6.b, 
Czompó Norbert 7.b, Nagy Zoltán 8.b

SPORT
- Körzeti atlétikaversenyen Alcsútdobozon a III. korcsoportos fiúk a
4. helyen végezek, a lánycsapat 1. lett. A csapat tagjai: Csákány Ramó-
na, Kaiser Alexandra, Maáhr Barbara, Major Míra, Némedi Rita, 
Orlovics Regina.
Egyéni összetettben 1. Major Míra, 2. Némedi Rita 
60 m-es futásban: 2. Orlovics Regina, 3. Maáhr Barbara
Távolugrásban 1. Major Míra, 2. Némedi Rita
Kislabdadobásban 1. Csákány Ramóna, 2. Major Míra, 3. Orlovits 
Regina
Fiú kislabdadobásban 2. Kókány Róbert
Távolugrásban 3. Zelizi Patrik

- II. korcsoportos labdarúgás megyei döntőjében Enyingen
Csapatunk 4. helyezett lett. A csapat tagjai: Dencinger Norbert, Potor-
nai Máté, Martin Dávid, Sitkei Dániel, Takács Gábor, Tuza Dávid, 
Illés Balázs, Illés Sebestyén, Kónya Márk, Nyisztor Gergő
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Események egyházközségünk életében: akartak utazni, oda el tudtak utazni, de hiányzott az ő életükből a lelki 
Május első vasárnapján a hittanos gyerekek köszöntötték az édes- megbékélés, a lelki béke, a megértés és a nyugalom. Állandó volt köz-
anyákat és a nagymamákat. tük és náluk a fáradtság, a feszültség, a veszekedés. Egy idő után aztán 
Húsvét 7. vasárnapján hat hittanos (Árki Kristóf, Barasevits Borbála, elváltak, mert nem bírtak együtt élni, és tovább élték gazdag, de kilá-
Czinkóczki Ági, Csuta Rita, Huber Viktória, Tamás Dóra) először tástalan életüket…
vehette magához az Úr Jézus testét. Kérjük a Jó Isten kegyelmét, hogy Természetes, hogy nem csak a Szentáldozás az, amely táplálja a lel-
gyakran részesüljenek az Oltáriszentség vételében. Köszönjük mind- künket, hanem Jézus nagyon sok szellemi, lelki táplálékot adott ne-
azoknak a segítségét, akik ünnepélyesebbé tették az elsőáldozást. künk. Nagyon fontos a szent iratoknak a tanulmányozása, mert ebből 

érthetjük meg Isten ránk vonatkozó akaratát. Egy szerzetes azt mondta 
el, hogy ő nagyon fontosnak látja a szent iratok tanulmányozását, és Úrnapja
ezért ő maga legalább napi három órát foglalkozik ezzel. Újabb három Úrnapjának, Krisztus testének és vérének az ünnepének legnagyobb 
órát azzal, hogy imádkozzon, felvegye a kapcsolatot a Mindenhatóval. mondanivalója, amit az evangéliumban Jézus elmondott, hogy mind-
Természetesen mindannyiunknak a napi elfoglaltság között talán annyiunknak szüksége van égi, azaz lelki táplálékra.
ennyi időnk nincs, de mindenkinek kell, hogy ideje legyen a napi Aki csak a testét táplálja, de a szellemét, lelkét nem, az egy idő után el-
csendre, a Szentírás olvasására, a lelki olvasmányra, a szellemünk és a torzul, lealacsonyodik és visszafejlődik. Hiszen a Mennyei Atya úgy 
lelkünk építésére, mert ha nem építjük, akkor leépülünk. És a mai alkotott meg bennünket, hogy ahogy idősödünk, nem csak a testünk-
napon a mi Urunk Jézus azt akarja a lelkünkre kötni, hogy rendelke-nek kell fejlődni, hanem a szellemünknek és a lelkünknek is. Korunk-
zésünkre áll, nem is kis mennyiségben a szellemi, lelki táplálék, most ban nagyon sokan éheznek fizikailag, de lelkileg talán sokkal többen. 
már csak rajtunk múlik, hogy élünk-e vele.                                                                                    Egy házaspár nagyon jó anyagi körülmények között élt, mindenük 

megvolt valóban, és amit akartak, azt mind megvehették, ahova el  Vincze József, péri plébános

„Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem.” Jn 12, 44-50

Az idei pünkösdi ünnepkörnek is kiemel- Vilmos, a Nagyváradi Színház színművésze, A balatonfűzfői táborra idén július 12-tól jú-
kedő eseménye volt a konfirmáció. 2010- Szidiropulosz Archimédesz történész, a Tria- lius 18-ig kerül sor. Részvételi díj:  12.000,- 
ben az alábbi 10 fiatal tett konfirmációi fo- non Kutatóintézet alelnöke, Törő Gábor Ft. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban és hit-
gadalmat: Dencinger Krisztián, Glasz- FIDESZ-KDNP politikus, vitéz Csizmadia tanórán lehet. 
hütter Laura, Györök Martina, Hordósi József, a Vitézi Rend országos törzskapitánya 

A Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde Zsuzsanna, Imre Zsanett, Keresztesi és a Cimborák Férfikar. 
oktatási-nevelési rendszerével kapcsolatosan Balázs, Lancsár Edina, Nagy Alexandra 

Június 13-án az iskolások, június 20-án pedig szívesen adunk tájékoztatást, a nyár folyamán Nyisztor Bence, Papp Ramóna.
az óvodások hittanévzárójára kerül sor temp- is. 
lomunkban, a de. 10 órai istentiszteleteken. Gyülekezetünk ebben az évben Kárpátaljára 

Cserkész foglalkozásokra kedden du. 2 óra-szervezett kirándulást, május 14 - május 16- Június 19-én, de. 10 órától rendezzük meg a 
kor várjuk a gyermekeket, a Kálvin Otthon ig, Horkay László ny. püspök úr meghívására. tavaszi bogrács-partyt, a Vértes hegységben. 
társalgójába, ahol hazafias nevelést, keresz-Ellátogatunk többek között Nagydobronyba, Mindenkit szeretettel várunk, erre az alka-
tyén értékrendet, magyar őstörténetet halla-Munkácsra, Szolyvára és Ungvárra. lomra is. 
nak a gyermekek. 

Június 27-én, a vasárnap de. 10 órai istentisz-Június 6-án vasárnap, a de. 10 órai istentisz-
Péntekenként negyed 6-kor tartunk áhítatot, telet keretében köszöntjük Csoóri Sándor köl-teleten emlékezünk meg a 90 évvel ezelőtti, 
a Kálvin otthonban.tőt, 80. születésnapja alkalmából. trianoni eseményekről. Szolgálnak: Melegh 

Gyülekezetünk presbitériuma és Harmonia Floriana Kórusa látogatás Nyári táboraink: 
tett Pyrbaumban testvérgyülekezetünknél. A látogatás egyik teljes Jún. 27 –  júl. 3.:  Nagyveleg - Nyári hittanos tábor    
napos programja a müncheni 2. Ökumenikus Egyházi Fesztiválon való Júl. 5-9.:   Csákvár - Kis Zengő tábor    
részvétel volt, melynek talán a legmaradandóbb élménye az orthodox Júl. 14-18.: Szarvas – Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági 
vesperáson való részvétel München egyik belvárosi terén, mintegy Találkozó
18.000 résztvevővel. Szombaton este Pyrbaumban szolgált az ének- Júl. 25-31.:  Csákvár - Zengő tábor 
karunk zenés áhítaton, vasárnap az istentisztelet után pedig a pyrbaumi Aug. 1-7.:   Nagyveleg – Egyházmegyei Ifjúsági tábor „Nagytábor”
katolikus és evangélikus gyülekezettel közös imádságon vettünk részt, Aug. 8-15.:  Németország – Pyrbaumi-csákvári közös ifjúsági tábor
megemlékezve az Ökumenikus Egyházi Fesztiválról. Hálásak va- A táborokra jelentkezni lehet, vagy további információt kérhetnek a 
gyunk Istennek a kapott élményekért és áldásokért. tanévzáró istentiszteleten, valamint Mészáros Tamás felügyelőnél, ill. 

Szebik Károly lelkésznél.
Jún. 6-án, vasárnap 11 órai kezdettel tartjuk tanévzáró istentisztele-

Kérjük továbbá mindazokat, akik eddig a Zengő-táborba, ill. a Kis-
tünket, melyre szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt, külö-

Zengő Táborba szóban jelentkeztek, telefonon erősítsék meg részvé-
nösen is hittanosainkat családtagjaikkal együtt.

teli szándékukat Szebik Ildikónál (06-20-824-5260).
Jún. 6-án, vasárnap este 18 órai kezdettel tartjuk Harmonia Floriana 
Kórusunk évadzáró zenés áhítatát. A kórust Szebik Ildikó karnagy 
vezeti. Igét hirdet Kósa Gergely Bokodon szolgáló evangélikus lel-
kész. Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
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JÚNIUS HÓNAP IGÉJE: 
„Ezt mondja az ÚR: Engem keressetek, és éltek!”  (Ám. 5,4)
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Május 13-án, csütörtökön a budapesti József Attila Színházba látogattak el 
a Csákvári Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Otthona és a Gon-
dozási Központ és Idősek Otthona lakói, valamint a Harangvirág Nyugdí-
jas Klub tagjai. (A Kálvin Idősek Otthona lakói azért nem tudtak velük 
tartani, mert éppen háromnapos kiránduláson voltak.) Ray Cooney és 
Tony Hilton Ikrek c. darabját nézték meg parádés szereposztással: többek 
között Gesztesi Károly, Esztergályos Cecília, Ullmann Mónika, Józsa Im-
re és Besenczi Árpád voltak a szereplők. 
- Délután 5-kor indultuk, és a fővárosi közlekedésnek köszönhetően majd-
nem elkéstünk – mondta el lapunknak Knausz Imre intézményvezető, a 
színházlátogatás szervezője. – Éppen a kezdésre értünk a színházba, és 
nagyon udvariasak voltak a színházi dolgozók és művészek: addig nem 
kezdték el az előadást, amíg az utolsó lakónk el nem foglalta a helyét. 
Nagyon élveztük a vígjátékot, nagyszerűen játszottak a színészek.
Jónácsik Zsoltné, a Római Katolikus Otthon igazgatónője ugyanígy 
vélekedett:
- Nagyon pozitív volt a lakóink visszajelzése, mindannyiunknak tetszett az 
előadás. A Katolikus Otthonból még nem vettünk részt színházlátogatá-
son. Hat lakónk tudta vállalni – egészségi állapotából kifolyóan – a buda-
pesti utat, és mindegyik mellé egy-egy kísérőt biztosítottunk. Nagyon jó 
kapcsolatot alakítottunk ki a Gondozási Központtal, örültünk, amikor 
elfogadták a meghívásunkat a zeneiskolások által a kápolnánkban adott 
koncertre, és hálásak vagyunk, hogy Knausz Imre intézményvezető vi-
szonzásképpen ránk is gondolt a színielőadás szervezése során.
A Harangvirág Nyugdíjas Klub részéről a vezető, Dr. Galló Vilmosné 
társai nevében is köszöni a meghívást:
- Nagyon örülök, hogy tizenöten részt vehettünk a színházlátogatáson, 
köszönjük a lehetőséget. Nagyszerű volt a darab, jól érzetük magunkat. Jó 
kapcsolatot alakítottunk ki a Gondozási Központ új vezetőjével, és hosszú 
távú együttműködésre számítunk.

A Gondozási Központ egyik lakója, a bodméri 
származású Horváth Istvánné a következőt mesélte:
- Nem volt megerőltető az utazás, bár hazaérve 
éreztem, hogy elfáradtam. Nagy élmény volt a szín-
darab, amely egy örökség elosztásáról szólt, sokat 
nevettünk. Nekem Besenczi Árpád és az általa meg-
formált főszereplő tetszett a legjobban, de Gesztesi 
és Esztergályos Cecília is nagyon jól játszott. 

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

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az önkormányzati Idősek 
Otthona (Szent István utca) nappali ellátási szolgáltatása igénybevé-
telére. A szolgáltatás minden nap 7.30-15.30 között vehető igénybe, 
tartalmazza a reggelit, ebédet, szükség esetén egészségügyi, igény sze-
rint higiénés ellátást. Ha egyedül van otthon, ha társaságra, közösségbe 
vágyik, ha szívesen igénybe venné szolgáltatásainkat, kérem jelentkez-
zen:  06-20-543-73-25                          Knausz Imre,  intézményvezető

Az idei Orbán-napi bor-
versenyt is Szöllősi Pál 
falugazdász szervezte.
Idén - hagyományteremtő 
jelleggel - pincelátogatást 
is terveztek. 
A gazdák pusztabusszal 
mentek az Orbán-szobor 
környéki, a zöldhegyi,

disznóhegyi, gubai és dobogói pincékbe borkóstolásra. A borver-
senyen Gulyás István vörösbora, valamint Puszta Ferenc, Fehér 
Ferenc illetve Szöllősi Pál fehérbora nyert aranyérmet. 

Az Ápolók Nemzetközi Napján, a Fe-
jér Megyei Szent György Kórházban 
tartott ünnepségen Juhász Mihályné 
kapta az Év Ápolónője kitüntetést. 
A kórház Csákvári Gyógyintézete 
Mozgászszervi-Rehabilitációs Osz-
tályának főnővér-helyettesét kérdez-
tük indíttatásáról, hivatásáról.
- Miért az ápolónői pályát válasz-
totta?
- Teljesen véletlenül adódott a lehető-
ség. Nem Fejér megyei vagyok, a bor-
sodi Abaújkéren születtem. A nyolca-
dik osztály után nem tanultam tovább,

hanem otthon segítettem a szüleimnek. Egy orvos ismerősünk indított el a 
pályán, ő javasolta, hogy jöjjek el Csákvárra az ápolónőképzőbe. Tizenhét 
éves voltam, amikor felvételiztem. Beköltöztem a helyi kollégiumba, és 
dr. Majzik Gáborné oktatónővér útmutatásai alapján elsajátítottuk a hiva-
tásunk alapjait. 
- Mennyi időközönként látta a szüleit a tanulás éveiben?
- Havonta egyszer tudtam hazamenni. Néha honvágyam volt, de a tanulás 
és a munka feledtette ezt az érzést. Hetente másfél nap volt az elméleti 
oktatás, és emellett dolgoztunk is - tanfolyamos nővér munkakörben - 
tapasztalt ápolónő felügyelete mellett, tehát eléggé le voltunk terhelve. 
- Végül Csákváron maradt a bizonyítvány megszerzése után is.
- Igen, itt ismerkedtem meg a férjemmel, Juhász Mihállyal. Az ápolónő-
képzés mellett TV-rádió műszerész képzés is folyt a kórház területén, 
ő is tanuló volt, mint én. Összeházasodtunk, két gyermekünk született, 
Zsuzsanna és Mihály. Most már két unokánk is van, akik még szebbé te-
szik az életünket.
- Mennyi ideje dolgozik a csákvári kórházban?
- Idén szeptember 1-jén lesz negyven éve, hogy először öltöttem magamra 
a nővér ruhát. Az ápolónőképzőben huszonnégyen kezdtünk. Egyetlen 
osztálytársam dolgozik jelenleg Csákváron: Udvardiné Gubuznai Ilona, 
aki a Belgyógyászaton tevékenykedik.
- Volt-e olyan eset vagy beteg a negyven év alatt, aki emlékezetes marad az 
Ön számára?
- Nem tudok kiemelni egyetlen esetet sem a számtalan közül, amivel 
találkoztam. De minden betegnél örömmel tölt el, hogy a kezeléseink után 
saját lábán hagyja el a kórházat. Ez az, amiért nap mint nap dolgozni járok.
- Milyen érzés volt átvenni ezt a kitüntetést?
- A Fejér Megyei Szent György Kórház mintegy ezerötszáz ápolója között 
elsőnek lenni nagy elismerést jelent. Ez a kitüntetés azonban nemcsak az 
enyém, hanem a tanáromé és az osztály dolgozóié is. Dr. Majzik Gábor-
néra mindig jó szívvel fogok gondolni, mert tőle tanultam meg az ápolói 
hivatást, a betegekkel tanúsítandó magatartást, a tiszteletet, a szakma 
iránti alázatot. A Mozgásszervi-Rehabilitációs Osztály dolgozóinak pedig 
azért tartozok köszönettel, mert csak a dolgozók együttes erőfeszítésével 
tud bármely kórházi osztály sikereket elérni, és egy-egy dolgozó ered-
ményes lenni.

Katonáné

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

Könyújdonságainkból:

Dunmore: Ostrom   

Legyőzöm a diszlexiát

A legjobb ezermester 

(Manny mester)

Hogyan tanítsuk meg
gyermekeinket tanulni?

Paolini: Eragon

Spiderwick krónika 3.

Holdhercegnő (DVD melléklettel)

Meg Cabot: Airhead

Lara Adrian: A vámpír éjjele

Ki az úr a háznál?

Lawrence: Hannahanna

GÉPJÁRMŰVEZETŐ
TANFOLYAM

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.

Várunk minden érdeklődőt!

Katonáné



Fejér megye 5. számú választókerületében 
mandátumot nyert Törő Gábor országgyű-
lési képviselő. A megválasztása óta eltelt 
időszakról, parlamenti feladatairól kérdez-
tük:
- Az idei parlamenti választáson az első for-
dulóban került be egyéni listáról, több mint 
20.000 szavazattal, 57%-kal az országgyű-
lésbe. 
- Nagyon örültem az eredménynek. Köszö-
nöm a választók bizalmát, és igyekszem 
maradéktalanul ellátni a rám háruló felada-
tokat. 

- Milyen a parlamenti munka?
- Őszintén szólva nem számítottam rá, hogy ilyen megfeszített tempóban 
fogunk kezdeni, este 10-nél előbb ritkán érek haza. Sokszor szombaton is 
ülésnap van. A Házszabály előírásai miatt kell sokat ülésezni, hiszen a 
törvényeket általános, majd részletes vitára kell bocsátani. Viszont szüksé-
gesnek látom a feladatok mielőbbi megoldását. Törvényt fogadtunk el a 
csökkentett parlamenti, illetve önkormányzati képviselői létszámról. Az 
idei önkormányzati választásokon ezeket a szabályokat már alkalmazni 
kell, tehát nem érünk rá halogatni a döntést. Nagyon büszke vagyok arra, 
hogy még a trianoni emléknap előtt elfogadtuk a kettős állampolgársággal 
kapcsolatos törvényt. Július végéig naponta fent leszek Budapesten, több 
2/3-os törvényt fogunk megalkotni, illetve módosítani. Ezek az új beren-
dezkedés alapjai, amiről a választásokon is beszéltünk.
- Milyen bizottságokban tevékenykedik?
- Május 14-től kezdve a tizennyolc tagú Sport- és turisztikai bizottság tagja 
vagyok. 
- A választási kampány során ígéretet tett a választókerületével való rend-
szeres kapcsolattartásra. Hogyan tud a parlamenti feladatok mellett 
ennek eleget tenni?
- Még a feszített tempójú törvénykezési menetrend közben is nagy hang-
súlyt fektetek arra, hogy ahová meghívnak, ott lehetőség szerint megjelen-
jek. A települések látogatását már elkezdtem. Pusztavámon részt vettem a 
Megyei Polgárőr Napon, jártam Sárszentmihályon, Bodmérra este 10 után 
értem oda, és szívesen fogadtak. A bakonycsernyei katasztrófahelyzetet 
ugyanúgy a saját szememmel tapasztaltam meg, mint a móri halastó gátjá-
nak átszakadását. Csákváron is jártam már több alkalommal a megválasz-
tásom óta.
- Hogyan tudják felvenni Önnel a kapcsolatot a választókerületében 
lakók?
- A választók számára egyelőre nem tudok konkrét fogadóórát megnevez-
ni, de amint kiszámíthatóvá válik a parlamenti munkamenet, közzéteszem. 
De addig is szívesen veszem és képviselem a választókerületünk számára 
előnyt jelentő közérdekű észrevételeket, javaslatokat. Kérem, küldjék el a 
nevemre a -mail címre.

Katonáné
 toro.gabor@fidesz.hu e

2010. május közepén – Törő Gábor 
országgyűlési képviselő jóvoltából - 
Győrvári Zoltánnak is lehetősége 
nyílt arra, hogy meglátogassa az 
Európai Unió központját.
- A móri választókerületből három 
személy kapott lehetőséget erre az in-
gyenes utazásra – nyilatkozta lapunk-
nak Törő Gábor. – Győrvári Zoltán 
mellett egy magyaralmási férfi, vala-
mint egy nyugdíjas csákberényi asz-
szony utazott el Brüsszelbe. A meghí-
vó Őry Csaba EU parlamenti képvise-
lő volt, ő és Deutsch Tamás fogadta az 
érkezőket. 

Természetesen Győrvári Zoltánt is megkérdeztük utazási élményeiről:
- Mikor utazott, és hány napot maradt?
- Öt napot voltunk távol, ebből kettő az utazással telt. Május 3-án hajnali 4-
kor szálltunk fel a Brüsszelbe tartó autóbuszra az óbarki elágazásnál, és 
május 7-én hajnali 5-kor értünk haza.
- Milyen nevezetességeket látott?
- Több helyen is jártunk, Őry Csaba munkatársa volt a kísérőnk. Végig 
nagyon rossz időnk volt: hideg, szeles, esős, borongós, de a látnivalók ezt 
feledtették. Először Brüge-be mentünk, és a Jézus Vére Templomba láto-
gattunk el, ahol Jézus vérét őrzik ereklyeként. Ezután továbbmentünk egy 
sörmúzeumba, ahol kívül ki voltak állítva a különböző sörösüvegek és az 
évjáratuk, és ugyanezeket bent meg is lehetett vásárolni. Itt nagyon tetszett 
a vendégfal, amelyre bárki felírhatta a nevét. Ezután a kant-i kikötőbe 
mentünk, és elsétáltunk az óceánpartra is. Láttunk homokszörfözőket, 
akik nagyon élvezték a tengerpartot, engem viszont nagyon zavart, hogy a 
homokot a szemembe fújta a szél. Este egy étteremben találkoztunk 
Deutsch Tamással és Őry Csabával, akiknek természetesen feltettük mind-
azokat a kérdéseket, amelyek itthon felmerültek bennünk, és ők szívesen 
válaszoltak rá függetlenül attól, hogy az EU-t vagy a hazai helyzetet érin-
tették. Másnap Brüsszelben néztük meg a látnivalókat: az Atomiumot, a 
városközpontot, valamint a katedrálist, amely egyébként mása annak a 
kölni dómnak, amelynél hazafelé megállatunk, csak a belmagasságuk kü-
lönbözik. Itt volt egy kis szabadprogram is, illetve éppen láttunk a Város-
ház-téren egy látványos bíráskodást is, amelyet a hagyományőrzők – 
hagyományos öltözékben és protokoll szerint – szerveztek és játszottak el. 
- Mi ragadta meg a legjobban?
- Az egyik legfontosabb a közlekedési morál, amely példa értékű. Ha lelép 
az ember a járdáról, nem dudálnak, káromkodnak az autósok és kerék-
párosok, hanem megállnak és elengednek. Példa értékű a sok kerékpár is, 
ami a város több pontján bérelhető, így csökkentik a levegőszennyeződést. 
A műemlékeik is nagyon szépek, talán nem véletlenül, hiszen a török-
tatár-osztrák-orosz pusztításokat nem kellett végigélniük. Örök tanulság 
az építkezési filozófiájuk is: egyrészt a fákat békén hagyják, és lehetőleg 
még gondozzák is, nem vágják ki azonnal az építkezések megkezdésekor. 
Másrészt a kisgazdaságok és az állattartás szépen megfér néhány száz 
méterre a lakóteleptől. A belgák toleránsak, tudják, hogy a másik abból él 
meg, tehát az ezzel járó következményeket is tűrik. Végül a nagymértékű 
leárazásokat emelném ki, mivel ezek révén a kisebb pénzű ember is hozzá-
juthat előbb-utóbb nagy értékű dolgokhoz.
- Milyen volt az EU parlament?
- A bejutás elég nehézkes volt, igen sok volt a látogató. A parlament egyik 
hivatalnoka fogadott, és ő kalauzolt minket az épületben. Kiemelte, hogy 
az EU jelentősége igen nagy, gondoljunk csak arra, hogy széles körű konf-
liktusrendezési fórumot biztosít a tagországok számára. Többek között en-
nek köszönhető, hogy kontinensünkön immár hatvan éve nem volt háború. 
Megtudtuk azt is, hogy sok előnyt nem használtunk ki eddig, amit más tag-
országok a tárgyalások révén kiharcoltak. Sok helyen hoztak például jog-
szabályt a föld idegen kézbe adására olyan kikötésekkel, hogy amire azo-
kat teljesíti a vásárló, már rég az ország állampolgárának is minősül. 
Vannak viszont olyan jogszabályok Magyarországon, amelyeket csak rá-
fognak az EU-ra, példának említette az autóbuszvezetők EU-s vizsgáját, 
amit valójában nem az Unió kér. Sokan gúzsba kötve érzik magukat a sza-
bályoktól, pedig az EU-ban sok mindent ki lehet harcolni. Az Európai 
Néppárt szerepe pedig a 2/3-os magyar győzelemmel igencsak felértéke-
lődött. A hivatalnok elvitt minket az ülésterembe is, ahol éppen a Lissza-
boni Szerződés módosítását tárgyalták. A parlamenti sétát a zászlósornál 
zártuk, ahol le is fényképeztek minket. 
- Gondolom, sokat mesélt a családjának, barátainak erről az utazásról.
- Természetesen, hiszen életem egyik legszebb hete volt, és köszönöm a 
lehetőséget Törő Gábornak, aki révén eljuthattam az EU központjába.
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A Csákvári Természetjáró Egyesület ez évben is megtartotta 
május 1-jén, a már hagyománnyá kiforró Napfelkelt-e túráját 
(…felkelt! ;). 3:45-kor gyülekeztünk Csákvár piacterén, amikor 
az emberek sokasága még az igazak álmát aludta, szerencsére 
szép kis csapat gyűlt össze (18 fő).  4 órakor indultunk és mász-
tuk meg a hatalmas „ormot”, népies nevén a Lóállás-tetőt (ami 
nem is az…), hogy elkapjuk a hajnal hasadta pillanatát, amikor is 
ősi éltetőnk a Nap megcsillantja sugarait a horizonton. Három 
bátor legény az előző napi naplementét is fent töltötte egy kis 
szalonnasütéssel egybekötve. Béla és fiai + a 7D már felvételre 
készen állt, és kávéval várta kis csapatunkat a tetőn. Idén hála 
Istennek végre tiszta égbolt fogadott minket, így napunk feljöttét 
a sötétvöröstől, az aranysárgáig pompázva nézhettük végig, 
közben vidám hangulatban szalonnát sütött az addigra megéhe-
zett társaság. Miután kiscsapatunk jóllakott, újabb élményekkel 
gazdagodva indultunk hazafelé. Reméljük sokaknak tetszett a tú-
ra és jövőre is legalább ennyien leszünk, de persze más túráinkon 
is szívesen látunk mindenkit!

Fotók: www.cste.hu
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APRÓHIRDETÉS
Gépjármű és munkagép klíma javítás és ózon-
gépes fertőtlenítés helyszíni kiszállással is, 
villamosság, állófűtés szerelés. Csakszer-2
Kft. Tel: 06-22/582-166, 06-20/392-9333, 
06-20/978-9311

Gyermekfelügyeletet, idős ember gondozását 
és takarítást vállalnék. Tel.: 06-70/603-0866

Esti gyerekfelügyeletet, takarítást, vasalást 
vállalok. Tel.: 06-20/572-2291

Eladó! 1 db Móra háromégős gáztűzhely, 1 db jó 
állapotban lévő teljesen felszerelt MTB kerék-
pár. Érd: 06-20/ 937-3938

Hízók eladók. Tel.: 06-20/9940328

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

ÉPÜLET-
TERVEZÉS!!!

Szigetvári Ferenc
okleveles építészmérnök

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Június havi újság lapzárta:
2010. június 30., szerda

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik SIMON JÁNOS temetésén részt vettek, 
sírjára virágot, koszorút helyeztek el, vagy 
bármilyen módon fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.                           Gyászoló család

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 

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 

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

Rendelését várjuk 

az INGYENESEN hívható

zöld-

számunkon:

06 80 630 033

A Gondozási Központ és Idősek Otthona min-
den lakója nevében köszönetet mondunk 
Szmolkáné Soós Gizellának, Botkáné Má-
tyus Évának és nagycsoportos óvodásainak, 
hogy intézményünkben szebbé, meghitté vará-
zsolták műsorukkal az anyák napját.
Köszönetet mondunk Csuta Zsolt cukrász-
mesternek, aki Köves János 99. születésnap-
jára tortát ajánlott fel a különleges születésnap 
megünneplésére.
Köszönetet mondunk Pózsáné Kocsis Ildikó-
nak, aki a József Attila Színház által  felaján-
lott, 50 db térítésmentes színházjegyet biztosí-
tott az idősek színházlátogatására.
Köszönetet mondunk Ambrózy Tamás kato-
likus, Dr. Kis Boáz református, és Szebik Ká-
roly evangélikus lelkészeknek a pünkösdi ün-
nepek alatti látogatásukért (úrvacsora, áldozás, 
gyónás).

Knausz Imre intézményvezető

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik a május 
1-jén az Úttörő téren 14. alkalommal megrendezésre kerülő Családi 
Sport Majális lebonyolításához munkájukkal, adományukkal hozzájá-
rultak: Csákvár Nagyközség Önkormányzata, Csákvári Természetjáró 
Egyesület, Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Nagy Sándor, 
Mathla George, Cimborák Férfikórus, Kerner József, Néráth László, 
Németh János, Molnár Sándor, Majtán László, Esterházy Iskola, 
Németh Attila, Király István, Kunstár Béláné, Nádori László, Pro-
Vértes Alapítvány, SOSO Földszer Kft. Csákvári Mezőgazdasági 
Szövetkezet.
Köszönjük minden csapatnak a főzőversenyen és a focikupán való 
részvételt, és nem utolsó sorban a környéken lakók türelmét és meg-
értését programmal kapcsolatban 

Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület

Kereskedésünk továbbra is várja régi és új vásárlóit 
megszokott helyünkön  -  CSÁKVÁR KOSSUTH U. 58.

ÉPÍTŐANYAGOK - minden, ami egy építkezéshez szükséges, 
még mindig a környék legjobb árain!  Nagyobb megrendelés 
esetén 10 km-es körzetben ingyenes házhozszállítás!
Építkezéshez szükséges kiegészítők, fóliák, kéményajtók, sze-
gek, vasalatok, csavarok;  Oszloptartók már 1000 Ft-tól;  
Gipszkartonozáshoz szükséges alapanyagok és kiegészítők; 
Gyalult deszkák, lambériák;  Nádszövet több méretben

Folyamatosan bővítjük 1000 Apró Cikk  boltunkat 
az Önök igénye szerint.

Üzletünket átalakítottuk, nézzen be hozzánk!
Háztartási műanyagáru, üvegáru, kerámia fűszertartók, 

konyhai eszközök.

Most akcióban 10% kedvezménnyel 2010. június 30-ig!

BARKÁCSFELSZERELÉS, PORSZÍVÓZSÁKOK, 
OLCSÓ SZŐNYEGEK.

Köszönettel: 
Staudtné

CSÁKVÁR KOSSUTH U 58

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

STAUDT FA-ÉPÍTŐANYAG ÉS EZER APRÓ CIKKSTAUDT FA-ÉPÍTŐANYAG ÉS EZER APRÓ CIKK
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