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Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
a Csákvári Szent György Kórház előadótermébe

2010. augusztus 19-én 18 órára
a Szent István király napi ünnepségünkre.
Ünnepi köszöntőt mond:

Dr. Salamon László
országgyűlési képviselő
Új kenyér megáldása
„Csákvárért”- díj átadása
„Kulturált környezetű lakóház” kitüntető cím átadása
Közreműködnek:
Harangvirág Dalkör - Összhang Kamarakórus
Karnagy Kunstár Béláné Takács Irén
Nemes Nóra - S. Molnár András
Giesz János, polgármester

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
a bodméri falunapra
2010. augusztus 21-én a Bodméri Faluháza udvarára
Ünnepi köszöntőt mond:

Törő Gábor, országgyűlési képviselő

PROGRAMOK:
16.00 óra Vértersboglári Mazsorett csoport bemutatója
16.15 ünnepi beszéd - Új kenyeret megáldja: Kolozsváry Kiss János Nagytiszteletű Úr
16.30 óráig: díjak, oklevelek átadása
16.30 A Debreceni Dalszínház Énekkarának előadása
18.00 órától ABBA SHOW
19.00 óra Vacsora, utcabál
Vacsorajegyek elővételben korlátozott számban vásárolhatók:
Ágoston Olgánál, Bíró Dénesnénél, Kissné Tolnai Erzsébetnél, Balogh Istvánnál
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Július 27-én megtartott zárt ülésén a képviselő-testület megválasztotta a
Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.
A képviselő-testület a 2./ napirendi pont keretében tárgyalta a Csákvár
Díszpolgári címre beérkezett javaslatokat. Mivel a titkos szavazás során
egyik jelölt sem kapta meg a minősített többséget, ezért a 2010. évben sem
élő, sem pedig posztumusz díszpolgári cím átadására nem kerül sor.
Több javaslat érkezett Csákvárért-díj adományozására is. A javaslatok
közül Schneider Bélának és az Összhang Kamarakórusnak ítélte oda az
elismerő címet a képviselő-testület.
A továbbiakban Kulturált Környezetű Lakóház elismerő címben részesítette a képviselő-testület Harangozó Zoltán Csákvár, Paulini B. u. 15,
Harangozó Aranka, Csákvár, Széchenyi u. 27., Mohos Sándorné Csákvár,
Széchenyi u. 46., Gergics Márk, Csákvár, Szent Vince u. 8., Szalók
György, Csákvár, Haraszt u. 97. szám alatti ingatlantulajdonosokat.
A képviselő-testület nyilvános ülésének első napirendi pontja keretében
az MSD Magyarország Kft. képviseletében dr. Horváth Ildikó tájékoztatót
tartott az ülésen jelenlévőknek a méhnyakrák és nemi szervi szemölcsöket
okozó Humán Papilloma vírus elleni védőoltás fontosságáról. E napirendi
ponttal előzetesen a Szociális és Egészségügyi Bizottság is foglalkozott.
A képviselő-testület az előadást követően a Szociális Bizottság elnökének
javaslatát figyelembe véve döntött az oltóanyag igényléséről. A 13 éves
lányok korosztálya leginkább érintett az oltás beadása tekintetében, melyet
megelőzően a szülők részére tájékoztató előadás megtartására kerül sor.
Ezt követően történik az igények felmérése az érintett korosztály számára.
A képviselő-testület az oltóanyag költségének nagy részét átvállalja,
azonban a döntés alapján a szülők részéről 5.000.- Ft hozzájárulást jelentene. A képviselő-testület fentiek kapcsán döntött arról, hogy szállítási
szerződést köt az MSD Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kftvel (Budapest, Alkotás u. 50.) 5 év időtartamra a „Silgard” humán papillómavírus vakcina szállítására.
A 2./ napirendi pont keretében a polgármester tájékoztatást adott a két
ülés között eltelt időszakban végzett munkáról, a lejárt határidejű határozatokról. E napirend keretében a Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke tájékoztatást adott a két ülés között bizottsági hatáskörben hozott
határozatokról.
A harmadik napirendi pont keretében döntés született a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra be-
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nyújtott „Tanulói laptop program Csákváron” című projekt kapcsán közbeszerzési eljárás megindításáról.
A képviselő-testület az „Állattartásról” szóló rendelet-tervezetet apróbb
módosításokkal elfogadta.
A továbbiakban a „Mese-Vár” Óvoda módosított Helyi Nevelési Programját fogadta el a képviselő-testület.
A következőkben vállalkozók kezdeményezésére árvízkárosult gyermekek nyaraltatásának költségeihez történő hozzájárulásról született döntés
100.000.- Ft összegben.
A képviselő-testület 100.000.- Ft támogatás odaítéléséről döntött a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltósága részére.
Döntött a képviselő-testület a helyi önkormányzati választások tekintetében a képviselő és polgármester jelöltek bemutatkozó anyagának a Csákvári-Bodméri Hírmondóban való megjelentetése tárgyában. A korábbi évek
gyakorlatának megfelelően a jelöltek számára lehetőség nyílik a szeptemberben megjelenő külön számban a bemutatkozásra. Fizetett politikai hirdetés megjelentetésére továbbra sem biztosít lehetőséget a képviselő-testület.
Tárgyalta a képviselő-testület a Település-szabályozási rendelet módosítása érdekében beérkezett árajánlatot és úgy döntött, hogy újabb árajánlatok
ismeretében határoz a rendelet-tervezetet átdolgozó tervező megbízásáról.
A Rákóczi u. és Damjanich u. közötti árok kitűzése tárgyában árajánlatok
kéréséről döntött a testület. A kitűzések megléte után lehet a szintezési
munkákat elvégezni. A Településfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatta a
képviselő-testületet, hogy a Petőfi utcában a parkoló építése tárgyában megkeresett vállalkozók nem kívánják támogatni a megvalósítását. A képviselőtestület egyelőre forrás hiányában nem támogatja a Petőfi utcai parkoló
megépítését.
Az augusztus 19-22-ig megrendezésre kerülő Floriana Napok előzetesen
felmért költségeihez további 62.360.- Ft támogatást biztosít. A programsorozathoz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal határozata értelmében önkormányzatunk 1.333.350.- Ft támogatást nyert a LEADER
pályázat keretében.
A képviselő-testület augusztus hónapban ülésszünetet tart. A legközelebbi testületi ülés időpontja szeptember 14. A testület nyilvános ülésén
minden érdeklődő állampolgár részt vehet. A nyilvános ülésekről készült
jegyzőkönyvek a Floriana Könyvtárban, nyitvatartási időben megtekinthetők.

Értesítem Önöket, hogy községünkben, két főből álló Településőr szolgálat működik, melynek
kiemelt feladata a település, és a település közigazgatási területéhez tartozó lakóingatlanok és üdülők védelme, a lakosság közbiztonság érzetének javítása.
A településőr egyéb feladatai:
Ø
a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői
hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
Ø
közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
Ø
közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
Ø
közreműködés az önkormányzati vagyon /játszóterek, középületek, utcabútorok, stb./ védelmében,
Ø
közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
Ø
közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
Ø
az önkormányzati rendeletek betartásának, illetve betartatásának a bűnmegelőzési, tűzvédelmi,
köztisztasági, településrendészeti célkitűzések megvalósításának hatékony támogatása,
Ø
a településen tevékenykedő hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének támogatása,
Ø
a településen tartandó rendezvények esetében közreműködés a rendfenntartásban és forgalomirányításban,
Ø
természeti csapás, baleset, káreset, műszaki meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet során közreműködés az összehangolt segítségnyújtásban, az élet- és vagyonmentésben, a helyreállítási munkálatokban és a rend helyreállításában,
Ø
azon kívül az alkalmazó helyi önkormányzat által – a helyi közbiztonság javítása érdekében –
meghatározott további feladatok végrehajtása,
Kérem nagyközségünk lakosságát, hogy feladatunk végzése során tekintsenek bennünket partnernek, és támogassák törekvéseinket. /Pl. temetői lopások és fém tolvajlások visszaszorítása, szelektív
hulladék-konténerek mellé lerakott szemét stb. vonatkozásában,/
Várjuk építő jellegű észrevételeiket az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: Mátrahalmi Ferenc, +36 30 351-0667, Email: matrafericsakvar@hotmail.com
Telefon: Katona József , +36 30 921-9337
Tisztelettel: Mátrahalmi Ferenc, Településőr
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„Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” - Kalkuttai Teréz anya

Események egyházközségünk életében:
Katolikus egyházközségünk az árvízkárosultak megsegítésére
július elején gyűjtést szervezett. Felsőzsolca, Edelény községek
plébánosainak kérésére bútorokat, konyhai eszközöket, nyílászárókat, ruhákat vittünk. Nagy szeretettel és hálával fogadták a
több mint egy kamionnyi adományt. Megrendítő volt látnunk azt a
pusztítást, amelyet a híradások alapján sem tudtunk így elképzelni.
Ezúton tolmácsoljuk a települések köszönetét az önzetlen adakozóknak.

Képviselő-testületünk megújulásával megválasztásra kerültek a legfontosabb tisztségviselők: Egyházközségünk világi elnöke Tamás
Antal, templomunk gondnoka Tamás Péter lett.
Két ministránsunk, Árki Kristóf és Tamás Mátyás egyházmegyei
ministráns táborban töltött öt napot Péliföldszentkereszten.
Kirándulás a Velencei-tóhoz: Július 8-án Tamás atya vezetésével
biciklitúrára indultunk a Velencei-tóhoz. Csákvári és szári fiatalokból álló csapat vágott neki az útnak. A kb. 25 km-es távot egész
gyorsan sikerült teljesítenünk, bár a nadapi dombok alaposan megizzasztottak bennünket. Utána viszont nagyon jól esett a tó hűs vize.
Fergeteges vízi csatákat vívtunk a labdáért, úszkáltunk, majd a parton röplabdáztunk is. A visszaúton már eléggé fáradtak voltunk, de
végül mindenki sikeresen hazaért szép emlékekkel gazdagodva.
Július 24-én szombaton este templomunkban Szemere János újmisés atya tartott Szentmisét. A Szentmise végén Újmisés áldásban
részesítette a híveket. Ezt követően agapé volt a közösségi házban.

A református egyházközség által szervezett balatonfűzfői nyári táborra idén július
12-től július 18-ig került sor, ahol nagyon
jól érezték magukat gyermekeink – testileg, lelkileg felüdülve tértek haza. (A Hírmondó hasábjain részletes beszámolót is
olvashatunk erről a hétről.)
Július 25-én vasárnap, ünnepi istentiszteletet tartottunk templomunkban. Ez alkalommal írtuk alá a testvérgyülekezeti kapcsolat dokumentumait a Csákvári Református Egyházközség és a Szentpétervári
Orosz Református Gyülekezet között.
Megtisztelte jelenlétével az alkalmat és
köszöntő szavakat mondott Nt. Michail
Poluboyurinov lelkipásztor és felesége,
Vass Károly presbiter – Szentpétervárról,
valamint egy Szentpétervárról elszárma-

zott misszionárius házaspár az Egyesült
Államokból.
Az árvízkárosultak megsegítésére jótékonysági előadást szerveztünk július 25én, vasárnap este, a Kórház Kultúrtermében. Ezen az alkalmon a nagyváradi Kiss
Stúdió Színház művészei, Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos léptek fel, Mátyás, az
igazságos c. darabbal – igen nagy sikerrel.
Megtisztelte jelenlétével az alkalmat Törő
Gábor országgyűlési képviselő úr, valamint
Giesz János polgármester úr is. A beérkezett adományokat a Tiszáninneni Egyházkerület árvízkárosultjainak megsegítésére
továbbítjuk.
Augusztus 14-15-én látogatást tesz gyülekezetünkbe a Tiszáninneni Egyházkerület területén lévő Szuhogy község református gyü-

lekezetének presbitériuma, nt. Szabó Péter
lelkipásztor vezetésével. Augusztus 15-én
vasárnap, nt. Szabó Péter hirdeti az Igét
templomunkban.
Augusztus 20-21-22-én István királyra emlékezünk, templomunkban is. Ez alkalommal ünnepi istentiszteletet tartunk, sor kerül
kiállítás megnyitására, valamint torony-zenével kedveskedünk minden érdeklődőnek.
A Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde
oktatási-nevelési rendszerével kapcsolatban szívesen adunk tájékoztatást, a nyár
folyamán is.
Cserkész foglalkozásokra a nyáron is várjuk a gyermekeket, kedden du. 2 órakor.
Péntekenként negyed 6-kor tartunk áhítatot
a Kálvin Otthonban.

Nyári táboraink:
Aug. 1-7. között tartjuk Nagyvelegen a Fejér-komáromi Evangélikus Egyházmegye Ifjúsági táborát, a ,,Nagytábort”, amelynek
mottója Zsolt. 59, 10. verse alapján ,,Rád figyelek...” lesz.
A délelőtti csoportbeszélgetéseken azokról az értékekről beszélgetünk, amelyekre Jézus tanít minket, mint bizalom, alázat, hűség,
értékeink kamatoztatása és odaszánt élet. Délután fórumbeszélgetések lesznek, amelyeken az ifjúságot érintő kérdésekre segítünk
krisztusi válaszokat adni. Az esti áhítatsorozatot evangélikus egyházunk országos missziói lelkésze Szeverényi János tartja. A lelki
töltekezés mellett éjszakai túra és különféle sportfoglalkozások
segítik a kikapcsolódást.

Aug. 8-15. között Németországban tartjuk immár negyedik alkalommal a pyrbaumi-csákvári közös ifjúsági táborunkat, amelynek
helyszíne ezúttal a Brombachsee-tó partján lesz.
A délelőtti beszélgetések alkalmával Péter tanítvány életéről szeretnénk lelki tapasztalatokat gyűjteni, míg a délután és az este
programjai a közös élmények számára biztosítanak lehetőséget:
kirándulás Nürnbergbe, a környék nevezetességeinek meglátogatása, fürdés és kötélpálya, közös játékok és sportfoglalkozások várják a tábor résztvevőit.
A tábort a pyrbaumi vasárnapi istentisztelet zárja.

AUGUSZTUS HÓNAP IGÉJE:
Jézus Krisztus mondja: „Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett.” (Jn. 8,15)
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A fenti címben 20 év szerepel – bár sokan
tudják, hogy 1992. január 22-től kerültem – időközi helyhatósági választást követően – a testület élére, feltételezem, hogy Polgármester Aszszony kollégám nem veszi rossz néven, hogy
egy évvel korábbra datáltam a mondandómat
hivatalba kerülésemnél, hiszen 1991-ben már
együtt találtuk ki a falunapi rendezvény szükségességét, amit ha nem is a mostani tartalommal
és formában, de megtartottunk!
Akkor többed magunkkal úgy gondoltuk,
szükség van erre a rendezvényre, mert együttgondolkodásról, közösség együtt tartásról és a
végzett munka megünnepléséről szól, igazunk
volt, és így a következő években sorra megrendeztük, mert úgy véltük, igénylik az itt lakók, sőt
későbbi években a környező települések lakóit
is Bodmérra vonzották a rendezvényeink.
Korábban nem dolgoztam államigazgatásban,
tehát féltem is a feladattól, hogy nem tudom ellátni, nem vagyok alkalmas rá, elrontok valamit,
ami nem egy munkadarabról szól (hiszen ez pótolható), hanem vissza nem térő lehetőségek kihasználásáról, ha ez rossz szó – megragadásáról
helyi adaptációról, alkalmazásáról szól, és ez
nem pótolható !
1992. évben a kárpótlás – vagyonnevesítés
évében megtapasztaltam, hogy az alkalmi lehetőségekkel (istálló, tó stb.) nem tudtunk élni,
nem hittünk a szándék önzetlen tisztességében,

hogy ezeknek a lehetőségeknek a település fejlődése, fejlesztése szempontjából meghatározóan fontos szerepe lett volna! Elmulasztottuk!
Kár érte!! Én nagyon akartam, de ez kevés volt!
Nem telt problémamentesen az elmúlt időszak.
Volt kishitűség, bizalmatlanság, irigység, ami
kellő empátiával kezelhető, a tisztség velejárói,
de emelt fővel mondhatom, hogy ez a kis település az elmúlt idő alatt nagyon sokat fejlődött,
élhetőbbé, komfortosabbá vált.
Az önkormányzat helyzetét mutatja, hogy
ÖNHIKI-s települések száma a 2007-es szigorítások ellenére is meghaladja az ezret, míg a működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatásában részesülőké az ezeregyszázat. Ez a
szám eléggé elgondolkodtató, a kb. 3200 önkormányzatból 2150 küzd anyagi gondokkal.
Nem tisztem a probléma okozóját keresni, de
úgy gondolom, a mindenkori kormányzat a
településekre áthárított állami plusz feladathoz
nem biztosít forrásokat. Ez pedig a saját forrást
terheli, joggal kérdezhetnénk, hogyhogy
Bodmér nem tartozik a fent említettek közé, hiszen kis település, az iparűzési adón kívül más
adónemet nem rótt a lakosságra, ezzel szemben
jelentős fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt
években. A teljesség igénye nélkül említenék
néhányat:
- gázberuházási pályázat

Nagy szomorúsággal olvastuk az előző Hírmondóban megjelent kínosan
szellemtelen cikkét. A szakállas vicc és a vak rosszindulat szélsőséges
elegyét.
Tudomásul kellene venni, hogy extrém mennyiségű eső esett, nincs
olyan meder, ami ezt el tudja vezetni. A természeti erők ellen nincs mit
tenni, nekünk kellene alkalmazkodni. Mi a polgármester úrral értünk
egyet: különösebb baj nem történt. Elpusztultak fák, tönkrement a konyhakert, baromfik fulladtak meg. Ezek sajnálatos tények, de akkor sem lehetett volna megakadályozni, ha 20 centivel mélyebb a meder, és a polgármester úr a faluban lakik. Nem kell Borsodba menni, ahol tényleg tragédiák történtek, elég lenne két szomszédos falut, vagy akár Bicskét említeni, ahol örülnének, ha csak ennyi kár esett volna. Embereket költöztettek
ki, Vértesbogláron pincéket öntött el a víz, egy ház összedőlt.

Az Értékteremtők Magyarországi Szövetsége nonprofit társadalmi
szervezet, amely tagjaival és az együttműködő szervezetekkel, kölcsönös előnyökön alapuló társadalmi összefogást épít. Tagjaink vállalkozók, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek, akik etikus magatartásukkal és szakmai hozzáértésükkel példát mutatnak a környezetüknek és a felemelkedésért dolgoznak.
A Szövetség tevékenysége
Segítőkész tanácsadói csoportunk pályázatok, új üzleti lehetőségek felkutatásával, üzleti, vásárlói közösségek megteremtésével, kapcsolatépítő rendezvények szervezésével, oktatásokkal igyekszik megkönnyíteni a magyarországi vállalkozások helyzetét.
A rendelkezésünkre álló eszközökkel elősegítjük értékteremtő együttműködések létrehozását
·
A magyar termékek előállítására, kereskedelmi forgalomba hozatalára
·
A magyar találmányok igazi és tényleges védelmére és magyarországi
felhasználására
Kedvezményes szolgáltatások a Szövetség tagjainak számára:
·
Kedvezményes részvételi lehetőség a Szövetség által szervezett rendezvényeken
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Játszótér, sport - pályázat
Szennyvíz beruházási - pályázat
Utak, járdák külső
Orvosi rendelő, polgármesteri hivatal pályázata
Buszvárók + járdák saját
közvilágítás – külső forrás
köztemető kerítése saját
faluháza, - pályázat
Kiszolgáló épület, faluháza udvar
Minden évben karácsony előtt megrendezzük
a 60 év felettiek ünnepségét, átvállaljuk a tankönyvek költségét, támogatjuk középiskolásokat, a Vértesboglári Iskolát, a volán buszok
bejárásait.
A fentiekből kitűnik, hogy sok pályázatot
nyert az önkormányzat és ehhez mindig biztosította az önkormányzat az önerőt, és ez az önerő a
hosszú évek költséghatékony gazdálkodásának
eredménye.
Visszatekintve az elmúlt 20 évre – ezek a tervek nehezen valósulhattak volna meg az Önök
segítsége nélkül, - mert képviselőkön kívül is
mindig volt egy csapat, akire számíthattam, akik
bíztak bennem, akik hitték, hogy önzetlen segítségükkel – velem együtt – az itt lakók érdekeit
szolgálják.
Nagy segítségemre voltak ebben a csákvári hivatal dolgozói, amit szeretnék az Önök nevében
is megköszönni!
Rácz Imre, polgármester

Nemcsak a környezetvédők állítják: a növények szűrik a szennyeződéseket, javítják a vízminőséget. Most horribilis pénzért kikotorják a medret,
mindent megölnek, a patak meg élettelen árokká silányul. Ha nem lesz
újabb áradás, lehet örülni. Ha évekig nem lesz ilyen rendkívüli időjárás. Ha
pedig lesz, találnak más felelőst. A patak viszont jó soká nem tud regenerálódni. A kotrást a szári keresztútig végig meg fogják csinálni? Mert ha
valaki kimegy a határba, végig látszik a Vértesből induló, lezúduló víz által gyártott meder.
Muszáj bűnbakot keresni, ellenségeskedést szítani, használ ez bárkinek is?
Feldhoffer Andrea és Nagy József
bodméri lakosok

·
Pályázatfigyelés
·
Jogi, számviteli, adó, informatikai, pénzügyi, munkavédelmi tanácsadás
Tájékoztatónk a Szövetségről elsősorban azon egyéni vállalkozók, betéti
társaságok, kft-k és egyéb gazdálkodó szervezetek felé irányul, akiknek
szükségük van valamelyik fenti szakmai tanácsadásra, pályázatfigyelésre, pályázatírásra, esetleg hitelre. Vállalkozásunkat előre lendítené
egy jó reklám(film) elkészítése, új üzleti partnerek, értékesítési csatornák felkutatása, esetleges csatlakozás szakmai csoportjaink valamelyikéhez.
Várjuk jelentkezésüket esetleg más témában is. Nyitottak vagyunk a
felemelkedést elősegítő problémamegoldásban együtt gondolkodni
azokkal a partnereinkkel, akik értéknek tekintik a szellemi és kétkezi
munkával létrehozott javakat, hasonlóan gondolkodva tagjainkkal.
Kérjük tekintse meg honlapunkat: www.ermosz.hu
Elérhetőségeink telefonon:
06-70/409-5954, 06-20/955-6873, 06-20/925-6659
e-mailben: janossy.cecilia@gmail.com ermosz@ermosz.hu
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Július 9-én este a csákvári evangélikus templomban tartották meg a Kis Zengő
Tábor búcsúkoncertjét. A 6-10 éves gyermekekből szervezett napközis táborban
hangszerekkel és kórusművekkel ismerkedtek a résztvevők Szebik Ildikó kántor,
és Barasevichné Németh-Kocsis Márta zenetanárnő vezetésével.
- Ez volt az első Kis Zengő Tábor, amit kifejezetten csákvári kisgyermekek
részére szerveztünk – mondta Szebik Károly lelkész. – 2006 nyara óta a csákvári
evangélikus közösség ad otthont a Fejér-Komáromi Egyházmegye zenei táborának, a Zengő Tábornak, amelyre kicsik és nagyok egyaránt jelentkezhettek. Kezdettől fogva sok jelentkezőt kellett visszautasítanunk, ami nagyon nehezünkre
esett. Tavaly elhatároztuk, hogy idén a Zengő Tábor mellett Kis Zengő Tábort is
szervezünk.
- Főként hangszeres kamaraművek és kórusművek betanulásával foglalkoztunk
– nyilatkozta Szebik Ildikó. – A napot mindig egy-egy, gyermekekhez kapcsolódó
bibliai történet felolvasásával és megbeszélésével kezdtük. A zene mellett kézműves foglalkozásokkal is színesítettük a programot. A Kis Zengő Táborban
egyúttal a jövő táboroztató nemzedékét is igyekeztünk képezni. A gyermekek
délutáni sorverseny és csapatverseny programjait, szellemi vetélkedőit, hangszeres gyakorlását az általunk felkért
gimnazista tanulók vezették és segítették, akik mindannyian résztvevői
voltak a korábbi évek Zengő Táborának. Ezt a szellemiséget adták most
tovább a kisebbeknek. Örömmel tölt el,
hogy a gyermekeknek tartalmas kikapcsolódást kínáltunk, a szülőknek pedig
segíthettünk a nyári gyermekelhelyezés problémájának egy hétre szóló
megoldásával.

2010. június 11-én Mátraverebély-Szentkúton járt a csákvári Római Katolikus
Egyházi Szeretetszolgálat Otthonának néhány lakója, hozzátartozók, illetve dolgozók. A neves zarándokhelyen tett látogatás egybeesett a Szeretetszolgálat fennállásának 60 éves jubileumával, így a csákvári otthon mellett a szervezet fenntartásában működő dabasi, jászberényi, tiszaalpári, hejcei, verőcei, soroksári, székesfehérvári, ipolytölgyesi és budapesti idős otthonok is jelentős számú lakóval és
dolgozóval képviseltették magukat. Jónácsik Zsoltné, a csákvári otthon igazgatónője a következőket nyilatkozta lapunknak:
- Évente meglátogatjuk a szentkúti zarándokhelyet, és itt találkozunk más otthonok képviselőivel. Mint minden évben, idén is hálaadó szentmisén vettünk részt,
amelyet ezúttal Paskai László bíboros úr celebrált. A két legidősebb útitársunk
a 90 éves Soós Lajosné, illetve a 91 éves Glázer Ferencné volt. Nagyon büszke
vagyok rá, hogy ezt a hosszú utat gond nélkül megtették velünk. Hazatérve sokat
meséltek a lakótársaiknak úti élményeikről.
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A Csákvári Katolikus Egyházközség
mellett működő karitász szervezet
adománygyűjtést szervezett Edelény
és Felsőzsolca árvízkárosultjai számára. A mintegy tíz főből álló közreműködő csapat ruhákat, bútorokat,
konyhafelszerelési cikkeket, gyermekjátékokat, és tartós fogyasztási
cikkeket gyűjtött össze Csákváron.
Az adományt két teherautóval vitték
el július 6-án a települések katolikus
plébániájára, valamint az ózdi karitász központba.

Idén július 12-től július 18-ig került
sor a református gyülekezet szervezésében a hittantáborra, Balatonfűzfőn.
18. alkalommal adott otthont nekünk ez
a Balaton-parti egyházközség.
Nagy izgalommal készülődtünk hétfőn reggel az útra, mely közel másfél
óráig tartott. A megérkezést követően
felállítottuk a sátrakat, s mindjárt megkezdődött a tábori élet! Mindennap fél
8-kor keltünk, s 8 órakor reggeliztünk.
Reggeli után áhítatra került sor a templomban: bibliamagyarázatot hallgattunk, imádkoztunk és énekeltünk. Ezen
a héten is sok új ifjúsági éneket tanultunk. A délelőtt folyamán logikai és
bibliai társasjátékokkal játszottunk, de
kimehettünk a tábor területéről is fagyizni, vásárolgatni.
A közeli étteremben ilyenkor már
nagy volt a sürgés, hisz déli 12 órakor
minden nap finom, meleg ebéddel vártak bennünket. Az ebéd utáni rövid pihenőt követően indultunk a strandra.
20-25 perces sétát kellett megtennünk,
de mindig nagyon jó hangulatban telt el
az idő. Gyönyörű meleg időnk volt
egész héten – nem véletlenül járja az a
hír Balatonfűzfőn, hogy ha a csákvári
gyerekek itt táboroznak, akkor mindig
süt a nap… Este 6 óráig minden nap
strandoltunk, s csak vacsorára értünk
vissza a táborba.
Az esti áhítatokon a reggel hallottakat-tanultakat is átismételtük, s közösen dolgoztunk fel egy-egy bibliai történetet.
Idén is jó volt együtt lenni, új barátokat szerezni, meggyőződni isten Igéjének az erejéről!
Kurcz Kitti és Györök Martina
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Kedves olvasóink közül többen jelezték
szerkesztőink felé, hogy szívesen látnának
a hírmondóban olyan csákvári emberekről
szóló riportokat, akikkel ugyan rengetegszer találkozunk, azonban néhány felületes
dolgon kívül szinte semmit sem tudunk
róluk.
Első riportunk azzal a megkerülhetetlen
személlyel készült, akivel - piacra járó ember - minden csütörtökön, már a piac kapujában találkozik.

Lovassi Attila, a MÉHÉSZ.
- Kedves Attila, köszönöm, hogy vállaltad
az interjút. Bevallom, azért lettél te az első
ebben a sorban, mivel nem csak a szakmád
nem mindennapi, hanem társadalmi, - kulturális szervező munkád is páratlan intenzitású.
- Igyekszem.
- Kérdéseimet talán a munkáddal kapcsolatban kezdeném. Mióta méhészkedsz?
- A rendszerváltás óta. Akkor tanultam ki
a Szamosi néninél. Arra gondoltam saját
fejből én naiv, hogy veszek egy méhcsaládot, mivel tudtam, hogy mézzel, mézből
sokféle ételt, ízesítést lehet produkálni.
A feleségem ekkor gyes-en volt, én meg a
munka mellett akartam ezt folytatni.
A Szamosi néni szó szerint kinevetett,
mondta, hogy ezt így nem lehet, jöjjek minden alkalommal, - etetéskor, bölcsőzéskor,
szárításkor - mert ez egy SZAKMA. Valóban így is lett, és rá kellett jönnöm, hogy ezt
holtig kell tanulni.
Úgy látszik, jól dolgozhattam, mert a
szezon végén kaptam tőle még két család
méhet. A sikeren felbuzdulva még vettem
tízet, majd tavasszal még tizenhatot, így 29
családdal indulhattam neki a repcén való
gyűjtésnek az első tavaszon, most 120 felett van a családok száma.
- Mondd csak, emlékszel még a híres csákvári Mayer-féle kaptárra?
- Persze, van még egy itt a múzeumban.
Ez négycsaládos kaptár volt, hátul kezelős,
még mindig benne van a tankönyvekben.
Akik igazi méhészek voltak régen, és nem

csak méheket „tartottak”, azok a papok és
az intézők közül kerültek általában ki, mivel tanult emberek voltak. Nekem most van
egy „méhész tanuló” ismerősöm, neki 28
családja van, ő tavaly kezdett méhészkedni, és többször „panaszkodott” hogy lassabban a rengeteg új információval, mert
egyszerűen nem tudja fejben tartani, olyan
sokrétű ez a dolog. Nincs két egyforma év,
két egyforma család.
- Nos, mesélj magadról is légy szíves. Mit
csináltál a méhészkedés előtt?
- Ez a hetedik szakmám. Hivatásos vadászként kerültem Csákvárra, 1976-ban.
Mezőgazdasági technikumot végeztem
Szabadkígyóson, egyébként békéscsabai
születésű vagyok, ott voltam katona is.
Több helyen laktunk, a technikum után
voltam a Kertészeti Egyetem Tangazdaságában, mint tejház-vezető, aztán a Sasad
Tsz-ben mint kertész, aztán elvégeztem a
Vadász, -Vadtenyésztő Szakmunkásképzőt, és akkor jöttem ide Csákvárra, mint hivatásos vadász. Ezt kb. három évig űztem,
de láttam akkor az „átkos”-ban, hogy
sajnos nem a szakmáról szól, hanem a
„hozd ide a kabátomat” érzésről, az „urak”
kiszolgálásáról, így inkább elmentem egy
rövid ideig az Állami Gazdaságba dolgozni, mint sofőr, és szerelő. Ezután elvégeztem a Vízmű gépész tanfolyamot a Vízműnél is. Van hivatásos nemzetközi „B, C, E”
kategóriás jogosítványom, akár veszélyes
árut is szállíthatnék. Egyébként mire elvégeztem a tanfolyamot, tudtam, hogy sosem
fogok ebben dolgozni, mivel ez egy vándorélet.
- Most viccelsz ugye, szerinted a méhészet
nem az?
- De, de ez teljesen más, itt a magad ura
vagy, és nem kiszolgáltatva például a kamion tulajdonosának. Jó azért, hogy meg
vannak ezek a kategóriák, mert most is kell
néha hasonló gépekkel dolgoznom. Egyébként „70” óta búvárkodom, voltam a rendszerváltáskor egy évet műszakvezető a Vörös Meteor Vízalatti Barlangkutató Szakosztályban is, de az ingázás sokat kivett
belőlem, így kezdtem el méhészkedni.
Voltam a Szanatóriumban éjjeliőr, ott egy
hét munka volt, és egy hét szabad, így közben felépítettem a méhészetet. 5 évembe
került, mire elértem a mostani állapotot,
rengeteg munkát vállaltam ezért, cserepet
raktam, alapoztam, betonoztam, de a cél ki
volt tűzve, el kellett érni, és el is értem.
Sajnos, 5 éve elpusztultak a méheim, 178
családból összesen 18 maradt, elvitte őket
az atka, tulajdonképpen a vérüket szívta ki,
hát ekkor két hétig nem aludtam, majd
3 évembe került, mire feltámasztottam az
állományt. Mindenkinek megvan a maga
kis keresztje, így nekem is.
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- Sok régi könyved van, és nagyon sok
CD-t, DVD-t is látok.
- Igen, gyűjtöm a régi dolgokat, elsősorban az erdélyieket. Nagyapám nagyszalontai, de vannak rokonaink Kolozsváron,
Nagyváradon. Szegény nagyapámat az I. világháborúban kitüntették, harcolt Isonzónál
is, de sajnos tüdőlövéssel került haza.
- És a lemezek?
- Ezek olyan felvételeket, találkozókat tartalmaznak, amelyek szervezését - szerénytelenség nélkül mondhatom - én végeztem el.
- Nézzük csak, kik szerepelnek rajtuk!
- Hát akkor nézzük őket! Tessék, volt itt
Csákváron Bogár László, Eperjes Károly
színművész, Semjén Zsolt, Mikola István,
Kövér László, Tőkéczki László, Böjte
Csaba, dr. Papp Lajos szívsebész. Eljött
még Balczó András, Csókai András, ez az
adománygyűjtés, Spányi Antal püspök
úrral a katolikus templomban, Csath Magdolna, Gulyás Dénes operaénekes, Blaskó
Péter színművész, Kondor Katalin, Raffay
Ernő, Cser-Palkovics András, Barlay Ödön
Szabolcs atya, tehát ők voltak körülbelül
3 év alatt.
Volt ezen kívül egy Ady est is, egy
Kosztolányi est, és nemsokára lesz egy
Reményik-est is.
- Csákváron kívül máshol is szerveztél
előadói esteket?
- Persze, pl. Bodajkra dr. Papp Lajost
hívtam meg, meg még sok mást is, más
helységekbe, de ezt már nem részletezném,
hiszen folyamatosan próbálkozok a szervezéssel.
- Miért teszed?
- Hogy miért? Mert megszállott vagyok,
ugyanis méhész vagyok, és ahhoz is megszállottság kell. Eluntam a Tv-t nézni, és
olyan értékes embereket akartam meghívni,
akiknek van mondanivalójuk is számunkra.
A LÉC MAGASAN VAN, DE NEM IS
ADOM ALÁBB, mert középszerű dolgokkal nem szabad foglalkozni. NEM ÉRDEMES. A méhészettel is így vagyok idén,
megszállottként végigdolgoztam a tavaszt,
összeraktam erősre a családokat, és egy deka akácméz nem lesz, mert elmosta az eső.
- Azért valamilyen méz csak lesz idén?
- Igen, tavaszi vegyes, lesz egy kis repceméz is, nemsokára jövök fel a hársra az erdőbe, de idén egészen biztosan nadrágszíjhúzás lesz.
- Hát ezzel sajnos alighanem nem vagy
egyedül. Az utolsó szó jogán, mit üzennél az
olvasóknak?
- Sok egészséget, boldogságot kívánok
minden kedves csákvári, és nem csákvári
lakosnak, és kívánom, hogy mindenki találja meg a helyét az életben.
- Köszönöm szépen.
Pózsa Imre
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2010. július 9-én megrendezésre került a móri kistérségi hungarikum
konferencia Csákváron.
Az országgyűlés 2008-ban határozott a helyi értékek, hungarikumok
védelméről. Számtalan érték halmozódott fel, a Kárpát-medence egészéhez vagy egy – egy tájegységhez kötődően, melyek túlélték a változó világ
nehézségeit. A nemzeti értékek, specialitások hangsúlyozása különösen
fontos ebben a rohanó versengő világban. Egyetlen esélyünk ebben a versenyben nemzeti értékeink széleskörű összegyűjtése, ismertetése, sajátosságaink érvényesítése.
A zsűrinek nem volt könnyű dolga, mi kerüljön a Fejér Megyei Értéktárba, illetve a Fejér Megyei fordulóba. Máli Ilona, Garán Éva Szár Polgármestere, Birinyi János a hungarikum törvény előkészítő bizottságának
elnöke is tagja volt a zsűrinek.
A Csákvárról összegyűjtött anyagok, a Fejér megyei fordulóba
tovább jutott:
Csíkvarsai csípős csoda falat; Csákvári tűzálló fazekas termékek; Csákvári kolompok; Gidrán ménes; Csákvári mustáros-tejfölös szelet tésztával;
Gyöngyös bokréta indulása Háry János c. dalmű földművesek előadása
első élő rádióadásban.
Fejér Megyei Értéktárba javasolt: A Déli-Vértes dolomitlejtői; az
Eszterházy kastély; Majer-féle méhkaptár; Báraczházi-barlang.
„A hungarikum különleges, egyedi, jellegzetes, csak Magyarországra
jellemző dolog, amely lehet egy magyar mű, magyar termék, őshonos
állatok, kulturális tényezők, de a jelzőt esetenként alkalmazzák társadalmi vagy közéleti jelenségekre is. „
Szabad enciklopédia

A csákvári önkormányzat oktatási, kulturális bizottsága, valamint ifjúsági, turisztikai és sport bizottsága egész napos rendezvényt szervezett a
nagyközségben a fazekas hagyományok ápolása, a hagyományőrzés jegyében.
A fazekas napot Balsay István, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg. Színes, rendkívül szórakoztató, hiteles néprajzkutatási adatokban
bővelkedő beszédéből megtudhattuk, hogy a fazekasok céhrendszere
szigorú szabályok szerint működött. Vallás szerint is megosztott volt a
munka: a katolikusok voltak a tálasok, a reformátusok pedig a fazekasok.
Csákvár azonban nemcsak a fazekasságáról volt híres. A kolompárok –
vagyis a kolompkészítők – remek munkáját a mai napig őrzi egy népi
mondás: „Összecseng, mint a csákvári kolomp.” Balsay István örömét
fejezte ki a rendezvény szervezésével kapcsolatban. A globalizáció miatt
fontos, hogy hagyományainkat, értékeinket megőrizzük az utókor számára.
A vásározók között nemcsak fazekasok kínálták portékáikat. A gasztronómia kedvelőit színes borkínálat, a csákvári különlegességnek számító
tarkedli kóstolási lehetőség, illetve csak hagyományos ízeket kínáló
„falusi vendéglő” várta. A Vértes Múzeum udvarán az Ózdról érkezett
kovácsok hirdették fennhangon portékájukat, miközben újabb és újabb
művek kerültek ki kezük alól. A kovácsolást az érdeklődő látogatók is
kipróbálhatták. Mind a múzeumnál, mind pedig a fazekas emlékháznál
gyermekprogramokkal várták a vendégeket.
Kulturális programokban sem szűkölködött a rendezvény. A Szabadság téren felállított színpadon a Gyémánt Gospel Kórus, a Face's együttes, valamint - H. Kakas István és Tombor Bea koreográfiájával – a TáncolKODÓ
Táncegyüttes tagjai léptek fel. Sztárvendég a „Csillag születik” c. műsorban
megismert Csikó Szabolcs volt, aki közvetlenségével és remek tánctudásával egyaránt elbűvölte az érdeklődőket. Így nyilatkozott kérdésünkre:
- Egyenesen Münchenből érkeztem Csákvárra. Nemrég szállt le a repülőgép, és azonnal jöttem. A csákvári fellépés után még a mai napra két további településre is kaptam meghívást, és ezután megyek csak haza, késő éjjel.
A sztárt visszatapsolták a színpadra, így még ráadást is kellett táncolnia.
Búcsúzásként megköszönte a sok szavazatot, amelyet a televíziós verseny
során kapott, hiszen a közönség szeretete és támogatása miatt indulhatott el
a karrierje. A fiataloknak is üzent: arra tanította őket, hogy ne adják fel az
álmaikat, hanem dolgozzanak érte, és ha elég keményen dolgoznak, meg
fog valósulni az elképzelésük.
Szmolkáné Bene Ibolya, a rendezvény főszervezője a következőket
mondta el a fazekas napról:
- Szeretnénk a rendezvényt évente állandó időponttal beírni az ország
fesztiváltérképére. A fazekasság hagyományait őrizve, kulturális programok és vásár körítésével csalogatjuk a jövőben is a látogatókat, hogy minél
szélesebb körben ismerjék meg Csákvárt kulturális örökségét.
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A kárpátaljai Szalóka községből érkeztek vendégek Csákvárra a Vaskapu Hagyományőrző Egyesülethez. A tíz gyermek kísérője Nagy
István volt:
- Eredetileg Baracskára jöttünk egy hétre, immár harmadik éve, hogy
meghívást kapunk az Árpád Nemzetsége Egyesülettől, és élünk a lehetőséggel - mondta. - Most vagyunk először Csákváron, a két egyesület jó kapcsolata nyomán jutottunk el az Önök szép településére.
Nagyon érdekes, látványos programokat szerveztek számunkra a
vendéglátóink: jártunk a Fazekas Emlékházban, ahol a gyerekek
kipróbálhatták a korongozást, voltunk a Vértes Múzeumban, és a most
kórházként működő Esterházy kastély épületében is. Megnéztük a
szürkemarha gulyát, ilyet még soha nem láttunk. Nagyon örülünk,
hogy Csákvárt is megismerhettük, és törekszünk a további jó kapcsolattartásra.
Az Árpád Nemzetség Hagyományőrző és Kézműves Közhasznú
Egyesület részéről Galántai Gáborné nyilatkozott lapunknak:
- Baracskán évente tíz gyermeket látunk vendégül. Tevékenységi körünkhöz igyekszünk hűek maradni: jurtában alszanak, kézműves foglalkozásokat szervezünk, íjászatot tanítunk nekik. Idén tíz napra jöttek, és a csákvári programokon kívül a Velencei-tó szépségeivel szeretnénk megismertetni őket. Búcsúzásképpen a baracskai református
templomban fognak énekelni az istentisztelet után.
A Vaskapu Hagyományőrző Egyesület elnöke, Pintér András a következőket mondta el:
- Tavaly meghívták az egyesületünk tagjait Baracskára, a szalókai
gyerekek koncertjére. Nagyon megható volt, és elhatároztuk, hogy
cserébe idén mi is szép élményekkel szolgálunk majd nekik. Az egyesület részéről Cservenka Géza és felesége szervezte meg a programokat, és örülök, hogy a gyerekek és kísérőik jól érezték magukat. Jövőre
is szeretettel várjuk őket, és a későbbiekben mi magunk is szeretnénk határon túli kapcsolatok kialakítása keretében - az elszakadt országrészekből magyar gyerekeket vendégül látni.

A csákvári Vértes Múzeum is csatlakozott a június 19-i Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Az intézményt működtető
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület elnöke, Major István a következőket nyilatkozta lapunknak:
- Este hét órától a Royal Brass Band koncertjével nyitottuk meg a rendezvényt, ezután a Gyémánt Gospel Kórus adott fergeteges koncertet.
8-kor pedig a Háry János Csákváron c. filmet vetítettük le az érdeklődőknek, megemlékezve nagyközségünk történetének egyik legnagyobb sikerére.
A múzeum este 10-ig tartott nyitva, a belépés ingyenes volt.
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület

8

2010. augusztus

Csákvári és Bodméri Hírmondó
8083 Csákvár, Szabadság tér 8.
www.esterhazyiskola.fw.hu

A tankönyvek árusítása 2010. augusztus 27-én
(pénteken) 8.oo-tól 17.oo óráig lesz az iskolában.
A Kun László Középiskola és Szakiskola
Csákvári Tagintézménye
FELVÉTELT HIRDET
a 2010/2011-es tanévre gimnáziumi képzésre.
Július 19-én hétfőn indultunk táborozni az iskola elől. Mindenki izgatottan
várta, hogy végre a tanyán lehessen. Érkezés után elfoglaltuk a szállásunkat, megismerkedtünk a táborvezetőkkel és a tanya élővilágával. Délután
kirándultunk a közeli réten és erdőben. Nagyon izgalmas volt, amikor bekötött szemmel sétáltunk egy erdei ösvényen. Vacsora után elmentünk
éjszakai túrára, ahol megfigyeltük, hogy milyen az erdő sötétedés után.
Másnap délelőtt beszélgettünk az égtájakról és a térképhasználatról, majd
ezek alapján kellett a tanyáról térképvázlatot készíteni. Ezt követően délután
a Kis-Tábor-hegyhez kirándultunk,ahova saját magunknak kellett eltalálni
térkép segítségével. Onnan gyönyörű kilátás tárult a szemünk elé a környékről. A túra során mindenki nagyon elfáradt. Harmadik- és egyben utolsó nap
- madárgyűrűzéssel
kezdődött, majd az erdőben egy hatalmasat
számháborúztunk. A
jó játék után mindenki
szomorúan távozott a
tanyáról.
Remekül éreztük magunkat ezalatt a három nap alatt.
Reméljük jövőre is
eljöhetünk.
Czompó Norbert,
Nagy Zoltán

Idén is nagyon vártuk az úszótábort. Most is sok gyerek vett rajta részt, és
mindenki jól érezte magát. Mindennap Székesfehérvárra jártunk busszal.
Szerencsére egész héten ragyogó idő volt, ezért a strandon is fürödhettünk. A jobban úszók tanári felügyelet mellett a mély vízben úszhattak,
a kisebbek nagyobb ill. kisebb vízben pancsolhattak. Délben a Kodolányi
étteremben ettünk. A finom ebéd után fürödtünk még egyet a strandon,
majd az uszodában úszásoktatáson vettünk részt. A nagyobbak Andi
nénivel, a kisebbek Éva nénivel, a legkisebbek Feri bácsival úsztak. Sokat
fejlődtünk az egy hét alatt, mert az oktatások alatt sok újat tanultunk, a
strandon pedig begyakoroltuk az új mozdulatokat. Volt két különleges nap
is. Az egyik a szerda volt, mikor moziba mentünk, a Kutyakomédiát néztük meg. Sokat nevettünk a filmen. A másik nap a csütörtök volt, mikor
egy egész napot a Balatonon tölthettünk. A víz kellemes volt, nem esett az
eső, nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönjük Csernay Éva néninek, hogy idén is ilyen jó táborban vehettünk
részt, Kinga néninek, Betti néninek, Ibolya néninek, Ildikó néninek hogy
vigyáztak ránk.
Tamás Anna

A beiratkozás ideje: 2008. augusztus 24-én és 26-án 15.00-tól 18.00-ig.
A beiratkozás helye: Esterházy Iskola, Csákvár, Szabadság tér 8. sz.
A beiratkozáshoz szükséges: személyi igazolvány, TAJ-kártya, a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, 12000 Ft (iskolafenntartói hozzájárulás)
Érdeklődni lehet: KUNSTÁR BÉLA tagintézmény-vezetőnél a 06-30415-0804-es telefonszámon.
A tanítás szeptember 2-án ( csütörtökön ) 15 órakor kezdődik.

AKIK A GYES ALATT VÁLTAK MŰVÉSSZÉ…
Népszerű a keresztszemes és gobelin kiállítás
A csákvári Vértes Múzeumban különleges kiállítás nyílt a Múzeumok
Éjszakája rendezvénysorozat keretében: keresztszemes és gobelin alkotásokat tekinthettek meg a vendégek.
A keresztszemes műveket a csákvári Majorné Kiss Mónika adta kölcsön a múzeumnak, aki foglalkozását tekintve kozmetikus, illetve grafikus, és jelenleg multimédia fejlesztést tanul.
- Tizenkét évesen kezembe akadt az édesanyám félbehagyott keresztszemes terítője, kedvet kaptam és befejeztem – nyilatkozta lapunknak.
– Ekkor tanultam meg az öltéseket és a keresztszemes kézimunka fortélyait, de csak évekkel később, a GYES alatt kezdtem el újra foglalkozni vele. A férjem késő éjszakába nyúlóan dolgozik, és én is felvettem ezt az életritmust: a keresztszemes kézimunkával töltöm rendszeresen az estéimet. A keresztszemesnél nincs minta, üres anyagon
kezdjük a munkát. A geometriai formák helyett ma már bonyolultabb
mintákat, képeket varrok ki. Van egy számítógépes programom, amely
fénykép alapján készít keresztszemes mintarajzot, ez alapján dolgozok.
Nemcsak cérnát használok, gyöngyökkel is díszítem a képeket, ha illik
bele. Többször is készítettem már nászajándékba, keresztelői ajándékba fénykép után varrott képeket, amelyeknek mindig nagy sikerük volt
különlegességük és egyediségük miatt. Több országos keresztszemes
kiállításon részt vettem már, és mindig díjjal tértem haza. 2008-ban
első helyezett lettem. Örömmel tölt el, hogy a Vértes Múzeumban is kiállítják a műveimet.
A vértesboglári Lénártné Kraut Andrea, a Fővárosi Cégbíróság ügyfélszolgálati csoportvezetője a gobelin munkáit adta kölcsön a kiállításra.
- A nagymamám nagyon szépen gobelinezett, tőle sok mindent tanultam, de igazából a GYES hét hónapja alatt kezdtem el komolyan
foglalkozni ezzel a műfajjal. Előre festett kanavánon dolgozok, a híres
festmények utánzatai, a virágmotívumok és a vallási témájú képek
egyaránt megtalálhatók a kiállított műveim között. Különösen sok időt
töltök azzal, hogy az arcokat kimunkáljam, erre a tűgobelin technikát
használom, hogy a mű még a fényárny játékot is tökéletesen visszaadja.
Emlékszem olyan képre, amelyen két hét alatt varrtam ki a hátteret, a
következő két hét alatt pedig csak az arcot és a kezet munkáltam.
Mindenhová magammal viszem a kézimunkát, mindig ott lapul a táskámban. Budapesten dolgozunk a férjemmel, amíg ő reggelente vezet,
addig én az anyósülésen varrok. Szenvedélyemmé vált a gobelinezés,
és örülök, hogy másfél hónapig mások is láthatják a képeimet.
A kiállítás a nagy érdeklődésre tekintettel július végéig volt látogatható
a Vértes Múzeumban.
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
Lénártné Kraut Andrea a gobelin, Majorné Kiss Mónika pedig a keresztszemes művek kiállítója

A Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2010. szeptember 8-án 18 órai kezdettel tartja meg
tanévnyitó ünnepségét az új iskola tornatermében.
Tanévnyitó után a nevelőknél történik meg az óra beosztás.
A térítési előleg befizetésére is lehetőség lesz,
aki az évzárón nem fizette ki a díjelőleget, most megteheti.

Csákvári és Bodméri Hírmondó
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2010. augusztus 19-21.
A rendezvényt Csákvár Nagyközség Önkormányzata rendezi.
Augusztus 19. (csütörtök)
17:00 In memoriam Viszló Gyula emlékkiállítás – Vértes Múzeum (megnyitja: Solymosi Béláné, Giesz János)
18:00 Községi ünnepség – Szanatórium kultúrterme
21:00 Disco - Pihenőpark (Hartégen Gyula szervezésében)
Augusztus 20. (péntek)
(a programok a pihenőparkban kerülnek megrendezésre, az emlékkiállítás kivételével)
10:00 – 12:00: VADÁSZPROGRAM: trófea kiállítás, vadászkutya fajtabemutató. Előadó: Dr. Magyar Béla;
szervezi: Honvéd Vt., Csákvár Vértesalja Vt., Vértesi Sólyom Bérkilövő Vt., Kittenberger
Kálmán Vt., Vértesi Erdő Zrt. Csákvári Erdészete
11:00 – 11:30 Kempo bemutató. Fehér József és csapata
11:30 – 13:30 Zenés-táncos szórakoztató program. Viszló Boglárka, csákberényi tánccsoport, Cimborák
férfikórus
12:00 – 13:00 In memoriam Burián Miklós emlékkiállítás – Prohászka Közösségi Ház. Megnyitja: dr. Fülöp
Krisztina)
12:30 – 14:00 FALUEBÉD, borkínáló, borkóstoló. Laci Bácsi Konyhája, Hartégen Gyula
14:00 – 16:00 LOVASPROGRAM: magyar lófajták felvezetése, fogatbemutató, lószépségverseny. Előadó:
Lelkes István, szervezi: Magosi István és a Csákvári Lovasegylet, díjakat átadja: Giesz János
14:00 – 19:00 INGYENES GYERMEKPROGRAM: légvár, elektromos kisautó, arcfestés, kézműves
programok
15:30 – 19:30 Tánc- és kórustalálkozó. Fellépnek Gánt, Csókakő, Vértesboglár, Újbarok, Csákvár, Csákberény,
Pusztavám településekről érkező tánccsoportok, kórusok; emlékplaketteket átadja: Giesz János
20:00 – 22:30 Szörényi L. – Bródy J.: ISTVÁN, A KIRÁLY rockopera. A Tapolcai Musical Színpad
előadása
22:30 –tól:
Disco Hartégen Gyula szervezésében
Egész nap fazekas- és népművész vásár, kirakodóvásár, a büfében meleg ételek és hideg italok.
Augusztus 21. (szombat)
10:00 – 16:00 Szépek és Szépkorúak Sportnapja – Sportközpont
16:00 – 16:00 Szépek és Szépkorúak Sportnapja díjátadás – Pihenőpark. Díjakat átadja: Giesz János
16:30 – 17:00 Csákvári Fúvószenekar előadása – Pihenőpark
17:00 – 18:00 Szuperbuli LAGZI LAJCSIval - Pihenőpark
FIGYELEM!
Eső esetén a programok a Sportkombinátban kerülnek megrendezésre, illetve itt folytatódnak.
Kérjük, hogy az ülőhelyek korlátozott számára tekintettel a hosszabb szabadtéri programokra
ülő alkalmatosságot mindenki hozzon magával.
Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatott rendezvény.
www.umvp.eu
Szervező: Csákvár Nagyközség Önkormányzata
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Június 5-én nagyszabású gyermeknapi rendezvényt szervezett Csákváron, a Tersztyánszky Ödön Sportközpontban az általános iskola és óvoda
szülői munkaközössége. A programok lebonyolításában a szülői munkaközösség tagjain kívül a csákvári óvónők és tanárok közreműködtek.
Trimmel Istvánné főszervező a következőket nyilatkozta lapunknak:
- Négy légvár, valamint ringlispil, arcfestés, gipszformázás, agyagozás,
különféle hagyományőrző játékok szórakoztatták a folyamatosan jelenlévő több száz gyermeket. Színpadi programokról is gondoskodtunk: a
hetedik-nyolcadik osztályosok léptek fel táncbemutatóval, mesemondással. Az iskola dráma szakköre előadta A brémai muzsikusok c. mesét, és
koncertet adott a csákvári tizenévesekből alakult Face's együttes.
Gasztronómiai programként grillázskészítést, valamint tarkedlikóstolást
szerveztünk. Ahogyan minden évben, idén is kivonultak a rendőrök és a
helyi önkéntes tűzoltók is. Természetesen a felnőttekre is gondoltunk: egyrészt amerikai foci bemutatót szerveztünk számukra, másrészt az egészségügyi sátorban ötfunkciós szűrővizsgálattal vártuk az érdeklődőket.
A szűrővizsgálattal kapcsolatos költségeket pályázaton nyertük el.
A rendezvény mintegy 800 ezer Ft-ra rúgó költségvetését részben a csákvári önkormányzat, részben pedig vállalkozók biztosították.
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik munkájukkal vagy
anyagiakkal lehetővé tették, hogy ebben az évben is egy fantasztikus,
játékokban, és élményekben gazdag gyermeknapot tölthettünk együtt.
Csákvári Gyermekek

A csákvári Béka Miklós kisgyermek korától kezdve szeret a fával dolgozni. Hintó- és szekérmakettjei miniatűr remekművek, melyeket eddig csak
kevesen láttak.
- Mióta foglalkozik makettek készítésével?
- Nyugdíjba vonulásom után kezdtem el intenzíven foglalkozni vele. Úgy
gondoltam, hogy ezzel hasznosan el tudom tölteni a szabadidőmet.
- A családjában más is foglalkozott hasonlóval?
- Édesapám székely származású volt, és értett a fafaragáshoz. Emellett szívesen jártam a helyi bognár mester műhelyébe is gyermekkoromban azért,
hogy lássam, mit hogyan készít. Rajtuk kívül azonban nem volt más, akitől
tanulhattam. Nyolcan voltunk testvérek, én voltam a legidősebb. Amikor
elvégeztem az általános iskolát, dolgozni mentem, hogy segíteni tudjam a
családot.
- Honnan veszi a mintát?
- Elsősorban újságokból, könyvekből. A vejem, Magosi István lótartással
foglalkozik, szép hintói vannak, az ő háza tájáról is vettem már ötleteket.
Igyekszem betartani a méretarányokat, és az adott modell különlegességeit is feltüntetem. Van például egy lengyel szán makettem, amelybe
beépítettem azt a hóvágó deszkát is, amely a modell különlegességének
számít. Ilyen a magyar lovas szánon nincs.
- Bemutatta-e már valahol a műveit?
- Igen, az egyik csákvári gyermeknapon már láthatták az érdeklődők. Itthon őrzöm a maketteket, és büszke vagyok rá, hogy minden látogatónknak
megakad a szeme rajtuk.
Katonáné
Béka Miklós
az általa készített
magyar hintó makettjével
(fotó: a szerző)
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Az árvízkárosultak számára szervezett gyűjtésből összejött pénzt a Polgármester úr azonnal átutalta. A tartós élelmiszert, amelyet önök adományoztak, Illés Szabolcs és Zsolnai Sándor Képviselő társammal hármasban
személyesen, az önök kérésének megfelelően – eljuttattuk Ónod faluba.
Ónod falu neve nem ismeretlen önök előtt a történelemből. A település
lélekszáma kétezer ötszáz - háromezer fő. Miskolc és Tiszaújváros közelsége ellenére a munkanélküliség aránya 60% -os, legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. A hátrányos helyzetet még fokozta a december óta
ötödször ismétlődő árvíz.
- A legutolsó volt a legkeményebb, nagyapáink sem emlékeznek hasonlóra
- mesélte Bacsó János a település polgármestere. Polgármester úr és a
segélyek szervezésével foglalkozó pedagógus Margit asszony megmutatta
a falut és a gátak immár száraz területét. A meglévő épített védművek
tetején még két embermagasságban a homokzsákokon, jól látható az
áradás magassága.
- Az árvíz harmadik napján délután, már kidőltek a fáradtságtól az emberek
és egyre jött-jött a víz. Már csak imádkozni tudtam, hogy ne fulladjon meg
a falu. Három óra után négyszáz rendőr önkéntes érkezett segíteni és a friss
erők leváltották a falubelieket - emlékezett Margit asszony.
- Most már egyenesbe vagyunk, a víz elment, hatvanhat árvízkárosult
család problémáját ugyan még nem tudom, hogyan oldjuk meg (ez ennyi
lakásépítést is jelent), de már az önkormányzat foglalkoztatottjai a téren
már a rendes tervezett munkáját végzi - jegyzi meg a polgármester.
- Kérem, adják át minden Csákvári lakosnak. Köszönjük a segítséget,
mellyel az árvíz alatt és azóta is segítenek bennünket, az árvíz sújtotta folyók népét.
A gyűjtésben résztvevők nevében megköszönjük mindenkinek, aki lehetősége és jóakarata szerint bármilyen módon adományával segítette az ott
élő embereket.
Setét Vilmos, Képviselő-testületi Tag

Június 5-én a csákvári Vaskapu Hagyományőrző Egyesület egész napos
rendezvényt szervezett. A Vértesi Hagyományőrző Nap keretében magyar
kézművesek vására, kézműves mesterségek bemutatása, valamint különféle színpadi programok várták az érdeklődőket. Különösen gazdag volt a
zenei programkínálat, többek között a csákvári Harangvirág Dalkör, a
Cimborák Férfikórus, Vesztergám Miklós tárogatóművész, valamint a
Karcolat együttes is fellépett. Délután 4 órakor kezdődött a trianoni
megemlékezés. Wittner Mária leplezte le Máhr Ferenc szobrászművész
alkotását, a trianoni emlékműre állított turulszobrot, majd beszédet
mondott. Kiemelte: a térképen könnyű a határokat tologatni, de a szívekben senki sem tud mesterséges határokat képezni. A jelenlévők tisztelettel
adóztak mindazoknak, akik az árvízi helyzetben a gátakon dolgoznak, és
örömmel fogadták a határon túl élők magyar állampolgárságát érintő
kedvező változásokat.
A Vaskapu Hagyományőrző Egyesület elnöke, Pintér András a következőket nyilatkozta lapunknak:
- Hagyományteremtő jelleggel szerveztük meg a Vértesi Hagyományőrző
Napot. Várakozásainkon felüli volt mind a kedvező időjárás, mind pedig a
látogatottság. Egyesületünk számára fontos a történelmi múlt megismertetése, és a megemlékezés. Ennek jegyében állítottuk fel a turulszobrot,
amely minden erre járót emlékeztet majd Trianon történelmi tragédiájára.

Csákvári és Bodméri Hírmondó

2010. augusztus

11

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

A KÖNYVTÁR
AUGUSZTUS 3-TÓL AUGUSZTUS 23-IG
ZÁRVA TART!
NYITÁS AUGUSZTUS 24-ÉN.
Minden olvasónknak kellemes nyaralást
és pihenést kívánunk.

alatt):

Igen Tisztelt Szerkesztőség!
Engedjék meg, hogy a legutóbbi Hírmondóban, a csendrendelet megalkotásával kapcsolatos
híradáshoz néhány „lakossági” észrevételt fűzzek:
·
az igaz, hogy a testület elébe került rendeletalkotási kérelem taxatíve olyan napközbeni zajos
tevékenységeket sorol fel, mint fűnyírás, permetezés, rotálás, fűrészelés, - akkor az alábbi
napközbeni és éjszakai tevékenységeket nem fogják észrevételezni? Úgymint: éjfélkor
kezdődő disco(k), autó,- és motorverseny a település főútjain, dörömbölő hangszóróval közlekedő lesötétített gépkocsi, kocsmateraszon hangoskodók (azaz, emiatt nyári időszakban a
hőségtől nappal, az elviselhetetlen randalírozás miatt éjszaka sem lehet nyitott ablaknál élni)
·
ha már testület elé került a kérelem, bár a döntésről nem látok híradást, - nem lenne célszerű
megszondáztatni a település lakóit, mi az a tevékenység, ami leginkább zavarja a rendeltetésszerű élet gyakorlásában? (pl: Egy kérdőlap arról, hogy mennyire zavarják Önt a fentiekben felsorolt zajos tevékenységek. Válaszlehetőség: nagyon-kicsit-egyáltalán, melyet egy
egyszerű Excel-táblázatban egy nap alatt fel lehetne dolgozni - akár még önkéntesekkel is).
Szerény véleményem szerint egy FALUBAN teljesen életszerű, ha valaki füvet nyír, permetez,
rotál, fát vág. Azt sem tartom valóságtól elrugaszkodottnak, ha ezt hétvégén „merészeli”
megtenni, azt inkább elhiszem, hogy akkor van ideje, - hiszen hétfőtől-péntekig robotol, (adót
termel a falunak), ergó nem kitolásból zajong hétvégén, csupán akkor van rá érkezése. Ehhez
hasonló jegyzői intelem pár éve már leíródott e lap hasábjain, akkor is hasonló érzelmeket
váltott ki belőlem.
Lenne ezzel kapcsolatban további okfejtésem, de nem kívánom fárasztani Önöket. Nagyon
örülnék, ha nyílna valahol egy fórum, ahol a nép hangja is elhangozhatna, - és kapnánk is rá
választ, mondjuk egy mértékadó faluvezetőtől. Nem úgy, mint az Önkormányzat honlapján,
ahol a vendégkönyvbe írhatunk, köszönthetjük is egymást, de egyetlenegy felvetésre sem reagált még senki az égvilágon. Hacsak azt nem, hogy majd lesz fórum. Itt kívánom megjegyezni,
hogy mindegyik látogatásom során kaptam csinos trójai vírust, még szerencse, hogy a valós
idejű ellenőröm azonnal lecsapott rá. Ezt tudja valaki, hogy a honlap fertőzött? Én már többé
nem megyek oda vissza, ekkora kockázatot nem vállalok. Azaz segítettek, hogy egy információforrást kizárjak az életemből.
Köszönöm, hogy elolvassák levelem - reménykedem a válaszban is.
Üdvözlettel:
Kőrösyné Nagy Margit

Könyvújdonságainkból
Világvége : Jóslatok és próféciák
Kéri László: A rendszerváltás krónikája
Gordon: A gyereknevelés aranykönyve
Wass Albert: Az utolsó lámpás
McCarthy: Az út
Shan: Rémségek cirkusza
Smith: Vámpírnaplók
Hello Kitty kézikönyv
Bartos Erika: Bárányfelhők
Fairy Oak 1-2.
Meyer: Hajnalhasadás
Salamon Pál: A Sorel-ház
Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás
Családnevek enciklopédiája
Varga Éva: Magyarok szovjet hadifogságban
194l – l956
A JAFFA Könyvkiadótól az alábbi adománykönyveket kapta - Váradi Péter segítségével
113.940,-Ft értékben - a könyvtár és az iskola
könyvtára:
Dr. Csernus Imre: Bevállalja?
Dr. Csernus Imre: Bevállalom!
Abby Lee: Hol jár az eszem?
Papp Gergely: Pimasz úr Párizs ellen
Susan Barker: Sayonara Bar
Marina Palmer: Tangó
Feldmár András: Van élet a halál előtt?
Jilly Coopoer: A férjszelidítő
Carrie Adams: A keresztanya
Bácskai Júlia: A másik arcod
Szendi Gábor: A paleolit táplálkozás
Szendi Gábor: Pánik – Tények és tévhitek
Dorothy Einon: Babatesztkönyv
Jilly Coopoer: Lovasok

A csákvári Bokor Béla nyerte el
a Pannon Egyetem
Fényképészköre által szervezett
I. Veszprémi Fotós Viadal vándorkupáját.
Gratulálunk az eredményéhez.
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ÉRTESÍTÉS

Kedves Olvasók!

A Csákvári Vértesalja Vadásztársaság
értesíti mindazokat, akik érintettek,
hogy a 2010. évi vadászati jog bérleti
díjat 2010. 08. 26-án Vértesbogláron
/Kultúrház/ 15-17 óra között, Csákváron
pedig 2010. 08. 27-én 15-17 óra között
/házasságkötő terem/ fizeti.

A választási kampány időtartamára mind a
Csákvári-Bodméri Hírmondóban, mind
pedig a Fejér Megyei Hírlap civil tudósítójaként újságírói tevékenységemet felfüggesztem.
Tisztelettel:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix

APRÓHIRDETÉS
Gépjármű és munkagép klímajavítás és ózongépes fertőtlenítés helyszíni kiszállással is, villamosság, állófűtés szerelés. Csakszer-2 Kft. Tel: 06-22582-166, 06-20-392-9333, 06-20-978-9311
Gyermekfelügyeletet vállalok. Tel.: 06-70/6030866
Lovasberényben jó minőségű termelői bor 200 Ft/
litertől kapható. Telefon: 06-70/588-2914,
www.szilasipinceszet.hu
Hétvégi telkek gondozását, parlagfű mentesítését
vállalom. Szabó: 06-70/548-1602
Eladó 1 db 3 égős gáztűzhely. Érd.:06-20/9373938
A Gyümölcs utcában 1299 nm telek rossz állapotú
parasztházzal eladó. Tel.:06-20/3231544
A Petőfi utcában ház albérletként kiadó. Tel.: 0620/3231544

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
TÓTH ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek el, vagy bármilyen
módon fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
id. HALÁSZ ISTVÁNNÉ temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a
Gyémánt Gospel kórus tagjainak, hogy
szüleink DORNYI GYÖRGY ÉS FELESÉGE
50. házassági évfordulóján szereplésükkel emelték az esemény hangulatát és
felejthetetlenné tették ezt a gyönyörű
napot.
Köszönettel: a család

AUGUSZTUS
Gyermekeknek: Kabátok, dszsekik, szabadidő ruhák, pólók, farmerek
Lakástextília: Függönyök, sötétítők, csipkék, ágytakarók, paplanok, plédek, dekoranyagok

FELNŐTT RUHÁZAT GAZDAG VÁLASZTÉKBAN
Címünk: Csákvár, Kertész utca 15. Honlap: www.angolrozsa.hu
Tisztelettel és szeretettel: Árki Tünde (06/20) 2299-242

Használt ruha és cipőbolt nyílt
a Berényi u. 1/B szám alatt,
az ABC mellett.

ÉPÜLETTERVEZÉS!!!

Jó minőségű ruhák,
babáktól a felnőttig.
Badyk, pólók, kisruhák, nagyruhák,
farmerok, zakók, ingek, kabátok és
sok minden más.

Mindenkit szeretettel várok!
Nyitva tartás:
H – P: 8-12, 14 – 17; Sz: 8 – 11.

Szigetvári Ferenc
okleveles építészmérnök

KÖSZÖNETET
MONDUNK:

ÖSSZEÁLLÍTHATÓ NAPI MENÜAJÁNLAT
650 Ft-os áron, hétköznapokon.
MELEGÉTELUTALVÁNYT ELFOGADUNK.
Konyha nyitva tartása: 10 – 24 között,
Pénteken és szombaton 10 – 02 között.
ÉTELEINKET HÁZHOZ IS SZÁLLÍTJUK!

Mészáros Tamásnak;
Bakány Jánosnak,
Bokodi Szabolcsnak,
Gál Ákosné Valinak,
ifj Zolnai Sándornak,
Illés Szabolcsnak,
Zink Szmilkóné
Piroskának,
akik
a „Képzett polgárok fejlődő település” című
programot megalkották,
melynek megvalósításához sok sikert kívánunk!
Legyen az álmunk közös!
Támogatjuk elképzeléseiket, változtassunk együtt!

Rendelés: +36-20/515-0062; +36-22/254-095

Csákvárért Egyesület

AJÁNLATAINK:
·
GYROS,
·
GYROS-TÁL
·
DÜRÜM
·
PIZZÁK (kenyérlángos alapon)
·
PACAL
·
CSÜLÖK PÉKNÉ MÓDRA
·
GRILLÉTELEK
·
SALÁTÁK

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

Szeptember havi újság lapzárta:
2010. augusztus 31., kedd

