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Csákvár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Európai Unió Önkéntes Munka Éve
programhoz csatlakozva, a húsvéti ünnepek közeledtére
tekintettel, s egyúttal a városi cím elnyerésében bízva,
annak méltó fogadására április 8-án (szombaton)
a magáningatlanok előtt lévő utcarészletek tekintetében,
április16-án (szombaton) pedig az egyéb közterületek
rendbe tétele érdekében Község Szépítési Napot hirdet.
Az Esterházy Iskola felső tagozatos tanulói április 15-én
(pénteken) az iskola épületek környékét teszik rendbe.
Kérünk minden kedves csákvári lakost, a külterületi ingatlantulajdonosokat, a vállalkozókat, az egyházakat, civil szervezeteket, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
Kérjük, hogy a közterületi munka terjedjen ki különös tekintettel
az árkok rendbetételére, kitisztítására is. Egész utcák összefogása esetén a szintezés és a műszaki segítség ügyében forduljanak
hozzánk bizalommal!
Szépen rendezett, tiszta utcákkal, közterületekkel várjuk együtt
a húsvéti ünnepeket!
Köszönettel:
Képviselő-testület

A Szomszédok Egymásért Mozgalom Csákvári Egyesülete (SZEMCSE) keres - a közbiztonságot Csákváron jobbítani szándékozó - büntetlen előéletű férfiakat, akik a Polgárőrségbe bármely vélt, vagy valós ok
miatt nem szándékoznak belépni, de önként szívesen vállalnák, hogy havi egy alkalommal, saját költségükön, saját
gépjárművükkel, (melyet SZEMCSE feliratú fényhíddal,
illetve mágneses csíkkal látunk el) pár órás, többségében
éjszakai „közterületi portyázást” folytatnának Csákvár
belterületén, és bűncselekmény észlelése, annak gyanúja
esetén a megfelelő személyeknek jeleznének.
MIÉRT, ÉS MIÉRT MOST?
Csákváron ismét betöréssorozat történt, az állandó közterületi jelenlét, mint bűnmegelőző-, elrettentő eszköz
szükségessé vált, azonban a Polgárőrség tagjait tovább
terhelni ezzel a feladattal már nem lehetséges.
A fentiek miatt tisztelettel kérem minden olyan férfitársamat, akinek fontos Csákvár közbiztonsága, otthona,
családja, gyermekei védelme, és hajlandó önként vállalni
a fenti tevékenységet, a következő telefonszámon, illetve
e-mail címen jelezze azt felém:
Pózsa Imre nyugállományú rendőrszázados
06-70-454-02-54; imre.pozsa@gmail.com

Nagy szeretettel várunk
minden kedves csákvári Hölgyet és Urat

2011. március 25-én
1500 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal házasságkötő-termébe
az 1943-ban forgatott,
Martonffy Emil által rendezett

MAKRANCOS HÖLGY
című régi magyar film ingyenes vetítésére.
Amennyiben bárkinek gondot jelent
a házasságkötő-terembe való eljutás,
kérjük jelezze a 22/582-310 számon,
s szállítását megoldjuk.
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Csákvári és Bodméri Hírmondó

A képviselő-testület február 17-én tartotta nyilvános ülését. A két
ülés között végzett munkáról szóló beszámolókat és tájékoztatókat
követően a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletét.
A Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel kötendő
szerződés módosítását a március 31-én megtartandó nyilvános
ülésre elnapolta. A zavartalan működés érdekében a napirend ismételt tárgyalásáig időarányos támogatás utalásáról döntött.
A Csákvári Körzeti megbízott által községünk közigazgatási
területén használt rendőrségi autó üzemben tartása érdekében
2011. évben 365.850.- Ft összegű üzemanyag költség, valamint
90.000.- Ft javítási költség, illetve legfeljebb 25.000.- Ft-os nagyjavítási költség hozzájárulás kifizetéséről hozott döntést.
A képviselő-testület a település közterületeinek rendben tartása
érdekében a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központján keresztül igényt nyújtott be 39 fő közfoglalkoztatás keretében
történő foglalkoztatására.
Döntést hozott a képviselő-testület a települési rendezvények
hangosításának megoldása érdekében, mely feladat végrehajtásával a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét bízta meg.
A település turisztikai vonzásának fellendítése érdekében határozat született arról, hogy Csákvár Nagyközség képviselteti magát
az „Utazás 2011.” rendezvényen. A sikeres részvétel érdekében
szórólapokat készíttetett, melynek fedezetére költségvetéséből
75.000.- Ft-ot biztosított.
A csákvári fiatalokból álló FACE'S Együttes részére zenekari
próbáik megtartása érdekében helyiséget biztosított a közösségi
házban. (Bagó-ház)
Elutasította a FOLIA-TRADE KFT. (Csákvár, Széchenyi u. 8.)
kezdeményezését a szennyvízcsatorna hálózat önkormányzattal
történő közös kiépítésére vonatkozóan, mivel az ingatlanon kialakítandó hulladékudvar megvalósításának egyik feltétele, hogy az
ingatlan rendelkezzen kommunális csatornarákötéssel, a rákötést
azonban az önkormányzat a társulás költségén meg tudja valósítani.
Közvilágítási lámpatestek áthelyezése ügyében az alábbi döntés
született. Az Ady E. utca elején lévő 1 db plusz lámpatestet áthelyeztetnek az Úttörő térre. A Vöröskapu utca végén és a Haraszt

utcában lévő lámpatestek az Esterházy Móric közbe lesznek áthelyezve. Az áthelyezés megtörténte előtt azonban árajánlat bekérésére kerül sor.
Tárgyalt a képviselő-testület a tulajdonában lévő Csákvár, Szent
István u. 1/5. szám alatti lakás felújításáról, melyhez a 2011. évi
költségvetéséből a felhalmozási tartalék terhére összesen bruttó
594.000.- Ft-ot biztosított.
Az Egyebek napirendi pont keretében megválasztotta az Érdekegyeztető Fórum tagjait Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester és dr. Szeredi Péter képviselő személyében.
Megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételét, mely a jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztésére irányult. A képviselő-testület egyetértett a felhívásban foglaltakkal.
Felkérte a jegyzőt, hogy a jövőben gondoskodjon a jegyzőkönyvek
határidőben történő felterjesztéséről.
Megtárgyalta a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás felhívását, melynek eredményeként a társulás által szervezett
kistérségi mozgókönyvtári szolgálatban nem vesz részt, hiszen önkormányzatunk saját könyvtárat működtet.
A házasságkötő terem igénybevételére érkezett kérelmekről
döntött a képviselő-testület. Május hónapban az érettségi vizsgák
idejére, valamint a „Születés Hete” rendezvénysorozat előadásainak lebonyolításához térítésmentesen biztosította a termet.
A Széchenyi utcai ún. „Tömbbelső” vonatkozásában a tulajdonos
által elkészíttetett szabályozási rendelet módosítása érdekében a
Széchenyi u., Szent Vince u., Szent István utcák által határolt
érintett ingatlantulajdonosok részére lakossági fórum megtartására
tett javaslatot, melynek időpontja március 7-én 17.30 óra volt.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke tájékoztatta az ülésen jelenlévőket, hogy minden képviselő-testületi tag határidőben leadta a
vagyonnyilatkozatát, melybe az érdeklődő állampolgárok betekinthetnek.
A képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek a
„FLORIANA” Könyvtárban nyitvatartási időben megtekinthetők.
A nyilvános ülésen minden érdeklődő állampolgár részt vehet. A
testület soron következő rendes nyilvános ülését 2011. március 31én 15.00 órai kezdettel tartja.
Tóth Jánosné, jegyző

Február 15-től Tóth Jánosné látja el a jegyzői feladatokat.
NAPIRENDEK
1. A polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról.
2011. január 26-án a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás ülésén,
megtárgyaltuk a 2011. évi költségvetést, elfogadtuk az ez évi munkatervet.
2011. január 28-án Székesfehérváron a Fejér Víz közgyűlésén tájékoztatást kaptunk a 2010-es év munkájáról, új felügyelő bizottsági tagok kerültek megválasztásra.
2011. január 29-én Vértesbogláron a polgárőrség 2010-es évértékelő beszámolóját hallgattam meg. Kérték Bodmér részéről a
szolgálatban nagyobb aktivitással való részvételt.
2011. február 13-án a Képviselő-testülettel bejártuk a patakpart
külterületi részét Vértes irányába, áttekintettük, mik azok a tényezők, amik esetleg akadályozzák a szabad vízfolyást.
2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása.
A június havi módosítás óta pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök érkeztek, testületi határozatok születtek átcsoportosításokról,
mely szükségessé tette a rendelet módosítását.
3. A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása.
A Képviselő-testület elsődleges feladata a zavartalan működéshez
az előirányzatok biztosítása. Amennyiben szabad pénzeszköz

képződik azt pályázati önerőre kell tartalékolni. Mindezeket figyelembe véve fogadtuk el a költségvetést.
4. A Képviselő-testület felülvizsgálta és elfogadta a Szervezeti és
Működési Szabályzatát, elvégezte a rajta, az időszerű kiigazításokat.
5. Beszámoló az adóhatósági munkáról.
A végrehajtási tevékenység hatására javult az adózási morál.
A köztartózások a családokat és a vállalkozásokat egyaránt érintő
gazdasági nehézségekből adódnak. Az adóhatóság ennek ellenére
mindent megtesz a kintlévőségek beszedésére.
6. Az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapításakor a Képviselő-testület az alábbi rendeletet fogadta el a 2011es évre.
A közüzemi vízi közműből szolgáltatott ivóvíz:
- Lakossági díjánál 4,06% emelés után 333 Ft +ÁFA/m3
- Közületnél 4,48% emelés után 466 Ft +ÁFA/m3
Közüzemű szennyvízcsatorna díja:
- Lakosságnál és közületnél 4,5% emelés után egységesen 325 Ft
+ÁFA/m3.
A soron következő Képviselő-testületi ülés 2011. március 30-án
15.30-kor lesz. Minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk.
Balogh István László polgármester

Csákvári és Bodméri Hírmondó

2011. február 23-24-én községi delegáció látogatott el a németországi Pyrbaumba, testvértelepülésünkre. Munkamegbeszélésen vettünk részt, melynek két fő témája volt: a német
vendégek június 16-19. között esedékes látogatásával kapcsolatos szervezési teendők, illetve a kapcsolat kiszélesítésének lehetőségei. Az utazáson többen vettünk részt: Mészáros Tamás alpolgármester, Szebik Károly evangélikus
lelkész, Kiss Ferencné az Esterházy Iskola képviseletében
(és mint tolmács is), Bokodi István a Pyrbaum-Csákvár
Baráti Kör küldötteként, Kiss László a sportkapcsolatok
megbízottjaként, valamint jómagam a két település önkormányzata közötti kapcsolatok továbbfejlesztése érdekében.
Német testvértelepülésünk képviselői a tárgyaláson örömmel fogadtak minket, s megköszönték, hogy mindkét nap
vállaltuk a 7 órás utazást azért, hogy személyes megbeszélést
folytassunk. Sok teendő hárul ránk, többek között új civil
szervezeti kapcsolatok kialakításának elősegítése, valamint
a német vendégek júniusi látogatásának előkészítése.
Köszönjük Pyrbaum önkormányzatának a szívélyes fogadtatást, és szeretettel várjuk júniusi delegációjukat!
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester

Köszönetet mondok Bokodi Istvánnak, aki a pyrbaumi
delegációt szállító kisbuszról gondoskodott.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a CSÁKVÁRI ZSEBKALAUZ
a következő helyeken 300 Ft-os áron megvásárolhat:
·
Papírvilág (Vincze Gyula)
·
Márti virágbolt (Kaszapné Márti)
·
Öreg tölgy turistaszálló (Kiss László)
·
Virágbolt (Bakány János)
·
Virág-sarok (Orlovitsné Vali)
·
Kórház büfé-bolt (Tőkéné Glázer Ottília)
·
Galagonya lovasfarm (Schuszter Sándor)
·
Csuta Cukrászda (Csuta Zsolt)
·
Kastély Cukrászda (Publo Pub Kft.)
·
Fazekasház (Ternatour Bt.)
·
Könyvtár

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvárért Egyesület
Csákvári Fúvószenekari Egyesület
Csákvári Iskola Tanulóiért Alapítvány
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány
Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Csákvári Polgárőrség
Csákvári Természetjáró Egyesület
Csákvári Torna Klub
Esterházy Iskola Kulturális és Sport Egyesülete
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18488931-1-07
18499168-1-07
18485842-1-07
18490073-1-07
18484009-1-07
18484425-1-07
18500103-1-07
19820129-2-07
18486946-1-07

A súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó mentesség
változása:
2011. január 1. napjától a súlyos mozgáskorlátozott üzemben
tartó adóalany is mentesül az adófizetés alól.
További változás, hogy az adómentesség a súlyos mozgáskorlátozott - akár tulajdonosi, akár üzemben tartói minőségére
tekintettel - adóalany által üzemeltetett személygépkocsi után
13.000,- Ft/év adóteherig jár, míg az afeletti adóösszeget meg
kell fizetni.
Az éves adóteherhez kapcsolódó mentesség (13.000 Ft/év erejéig) továbbra is érvényesíthető a súlyos mozgáskorlátozott kiskorút vagy cselekvőképességet kizáró (korlátozó) gondnokság
alatt álló nagykorút szállító adóalany (szülő) személygépkocsija
utáni adóban. (Az adómentességet írásban kell kérni az önkormányzati adóhatóságnál. Az I. fokú orvosi szakvéleményt a kérelemhez csatolni kell. Akinek az állapota nem végleges, annak
évente új orvosi szakvéleményt kell benyújtania az adóirodára.)
Változás a tehergépjármű, autóbusz légrugós műszaki jellegéről szóló igazolás bemutatási kötelezettségről:
Az adózó igazolási kötelezettsége 2011. évtől kizárólag azokra
az esetekre korlátozódik, amelyekben a járműnyilvántartás még
nem tartalmazza a jármű légrugós jellegére vonatkozó adatot.

A tollfosztás hagyományával ismerkedhettek meg szombaton délután gyerekek és felnőttek egyaránt a Vértes Múzeumban.
Az egyesület tagjai a rendszeresen megrendezésre kerülő eseményein régi mesterségeket és a régi paraszti élet hagyományait mutatja be az érdeklődők számára. A decemberi kukoricafosztás után
most a tollfosztás következett, amelynek hagyománya Csákváron a
farsang időszakára tehető.
Először Kunstár Béla az egyesület tagja a tollfosztás általános és
Csákváron elterjedt hagyományairól tartott rövid néprajzi tájékoztatót a hallgatóságnak. Majd a Harangvirág Nyugdíjas Klub
tagjainak segítségével, Bodrogai Erzsi néni irányításával, valamennyi gyermek elsajátította és gyakorolta a tollfosztás csínjátbínját. S hogy az egyik legvidámabb kalákamunka hangulata
valóban felidézze a régmúltat, a lányok, asszonyok bosszúságára
időnként fel-felröppentek a tollpihék a levegőbe. A szorgos kezek
nyomán szaporodott a tollpihe az anginban, vászonban.
A munka befejeztével az ünneplést Csákváron a Tollbál
megrendezése jelentette, ezt
az eseményt a múzeumban a
Nyugdíjas Dalkör tollfosztáskor énekelt dalokkal, a szervezők pedig jó hangulatú vendéglátással elevenítették fel.

Floriana Könyvtár
ProVértes Természetvédelmi Közalapítvány
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
Közelünkben működő szervezet:
Szép Jelen Alapítvány (Fecskepalota)

15365965-1-07
18602487-2-11
18501616-1-07

19181084-1-07

A községünkben működő vallási felekezetek technikai számai:
0011 - Magyar Katolikus Egyház
0066 - Magyarországi Református Egyház
0035 - Magyar Evangélikus Egyház
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Munkalehetőség megváltozott
munkaképességűek számára
Kedves Csákváriak!
Megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatunk könyvértékesítési területen, 4 órás
munkaviszonyban. A könyvek saját kiadványaink, amit ingyen biztosítunk a dolgozóknak.
A lakóhelyükön, ill. annak közvetlen környezetében piackutatást végeznek, értékesítenek, elszámolnak a forgalommal, és a megmaradt
árukészlettel.
A munkavégzéshez saját autó szükséges, ennek
használatára költségtérítést kapnak. Minden, a
munkával kapcsolatos költségüket megtérítjük,
úgymint postaköltség, terembérlet, helypénz.
A felvétel feltétele a legalább 8 általános iskolai
végzettség, és a legalább 40%-os munkaképesség-csökkenés, aktív életkor.
Nagy előnye ennek a munkakörnek a szabad
mozgás, az időkeret lehetősége.
A belépéskor 1 hónap a betanulási idő, amely
alatt megfelelő szakmai irányítást kapnak, oktatást, 2 hónap próbaidő követi, tehát mindenkinek megadatik, hogy próbára tegye magát.
Törekszem arra is, mint felelős szakmai irányító, hogy eredménytelenség esetén segítsek a továbbjutásban.
A jelentkezőknek velem kell felvenniük a kapcsolatot:
Erdősi Józsefné területi vezető
Pro-Team NONPROFIT Rehabilitációs Kft.
Tel.: 06-30-548-3624
E-mail: tv.fejer@prorehab.hu
Erdősi Józsefné

Anonim segélykérési lehetőség
Nemrég furcsa kéréssel fordult hozzám egy fiatal, még kiskorú hölgy az ügyfélfogadásomon.
Elmondta, hogy a családjában senki nem ismeri
a problémáját, senkihez nem mer fordulni. A
Családsegítő Szolgálathoz sem mer menni, mivel ismerik őt és a családját. Ezért fordult hozzám. Tulajdonképpen, mint jogászt keresett fel,
mert úgy gondolja, ismernem kell az abortusz
jogi procedúráját. Kérte, hogy segítsek neki
ebben.
Elbeszélgettem vele, s bár elmondtam a kérdésére a választ, az abortusz lelki és egészségügyi
következményeire is kitértünk. Beszélgetésünk
végén a Bölcső Alapítvány elérhetőségeit adtam
meg neki, s talán sikerült megmenteni egy születendő életet. Az alapítvány elérhetőségét most
is közzéteszem, hátha olvassa ezeket a sorokat,
és emlékeztetem beszélgetésünkre:
Bölcső Alapítvány, Budavári Zita elnök, Tel.:
06-20-944-35-66, E-mail: zita@bolcso.hu,
Web: www.bolcso.hu
Az esetből pedig le kell vonni a tanulságot: vannak embertársaink, akik anonim módon szeretnének segítséget kérni különféle problémáik (alkohol, drog stb.) megoldására, melyeket szégyellnek mások előtt. Ezért anonim segélykérő e-mail fiókot indítottam, melynek címe:
segitsegcsakvar@gmail.com és a belépési jelszó: csakvar8083. Ezt bárki használhatja,
kérdését pedig az alábbi címre küldje:
polgarmester@csakvar.hu (a címtárba felvettem). A választ a gmail fiókba fogom küldeni,
bárki megnézheti.
Akik internettel nem rendelkeznek, azokat ké-

rem, forduljanak hozzám személyesen bizalommal.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Díjmentes hiteltanácsadás
Kedves Csákváriak!
A Hírmondó januári számában kértem mindazon hiteltanácsadók jelentkezését, akik Csákváron működnek, és segíthetnek a bajba jutott
devizahiteleseknek.
Tisztelettel ajánlom figyelmükbe a felkérésemre jelentkező három tanácsadót, akiknek a
figyelemfelhívó hirdetését az alábbiakban közlöm. Mindegyik szakember DÍJMENTESEN látja el tevékenységét, a hozzájuk forduló
ügyfélnek tehát nem kell fizetnie számukra. Remélem, minél több csákvári devizahitelesnek
tudnak segíteni problémáik megoldásában.
1.) MAGAS A TÖRLESZTŐ RÉSZLETE? Forduljon
hozzám bizalommal és közösen megtaláljuk az
Önnek megfelelő megoldást. 20 év szakmai
tapasztalattal, tanácsadással tudok segíteni.
Tilinger Gábor
Mobil: 20/9357-346 és 20/5924-925,
Tel./Fax: 22/354-333,
E-mail: tilinger.gabor@t-online.hu
2.) NEVEM HORVÁTH FERENC, budapesti
születésű, 32 éves, immáron csákvári lakos.
2000-től dolgozom az AEGON Magyarország
Zrt-nek biztosításközvetítőként.
Hitelcsere Programunkban 10%-kal alacsonyabb
havi törlesztő részletet kínálunk euróban a jelenleg fizetendő hiteléhez képest. Egyszerű és kényelmes, mivel nem kell a kamatot és THM-et
figyelnie, hanem a jelenlegi törlesztő részletéből
indulhat ki. Lakás és Szabadidő biztosítás. A tájékoztatás díjmentes.
Elérhetőségek: Tel.: 06-20-923-6326,
06-30-598-0542, 06-22-951-057,
E-mail: horvathferenc79@t-online.hu
3.) HITELKIVÁLTÁS, (akár 10-20 ezer Ft megtakarítás), Hitelezés, Lakás és egyéb biztosítások, Nyugdíjcélú megtakarítások széles palettájával várom érdeklődő ügyfeleimet.
Brandl Csaba pénzügyi tanácsadó
Tel.: 06-30-864-0167,
Fax: 06-22-254-796,
E-mail: csaba.brandl@gmail.com

Csatlakozás
a Csákvári Sárga Oldalakhoz
Kedves Vállalkozók!
A 2010. decemberi Vállalkozói Fórumon megjelentek körében felmerült az igény egy Csákvári Sárga Oldalak kiadványra, melynek szerkesztését és kiadását az önkormányzat szervezné. Ennek hátterében az állna, hogy a helyi
vállalkozók is megismerjék egymás tevékenységi körét, illetve a vásárlók, a szolgáltatásokat
igénybe vevő csákváriak is – amennyiben lehetséges – csákvári vállalkozók közül válasszanak.
Az önkormányzat számára mindez iparűzési
adó bevétel növekedést jelentene.
Elsőként a www.csakvar.hu internetes oldalon
kerülne sor a Csákvári Sárga Oldalak megjelení-
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tésére. Kérjük, hogy küldje be elektronikus úton:
(polgarmester@csakvar. hu címre)
vagy papír alapon a Polgármesteri Hivatal titkárságára az alábbi, vállalkozásával kapcsolatos
adatokat:
Vállalkozás neve:
Vállalkozás székhelye:
Ügyvezető neve:
Vállalkozás adószáma:
Vállalkozás tevékenységi köre:
Elérhetőségek:
Egyéb közlendők:
Figyelem!
Csak a csákvári kötődésű (csákvári székhelyű,
vagy csákvári vezetésű stb.) vállalkozókat jelenítjük meg a Csákvári Sárga Oldalakon. A hirdetés minden helyi vállalkozó számára ingyenes
lesz, és mindenkinek ugyanazon hirdetési méret
áll rendelkezésére a fenti kérdések alapján.
Megtagadjuk mindazon vállalkozások hirdetését, akik iparűzési adó hátralékkal rendelkeznek
a csákvári önkormányzatnál! Az adóhátralék
rendezésével együtt haladéktalanul megjelenítjük adataikat az oldalon. A fenti feltételeknek
meg nem felelő vállalkozásokra vonatkozóan a
honlap egyéb felületein kínálunk fizetett reklámlehetőséget. A Csákvári Sárga Oldalak papír
alapú kiadását a képviselő-testület elé fogom
terjeszteni a forrásigény megjelölésével.
Várjuk hirdetési adataikat!

Érdemes időben tájékozódni
– Milliárdok jutnak
vállalkozásfejlesztésre
Többek között a hazai vállalkozások, közintézmények, önkormányzatok, civil szervezetek és oktatási intézmények számára 2011ben nem kevesebb, mint 1100 milliárd forint
megpályázható uniós forrás áll rendelkezésre. A gazdasági szféra, valamint a korábban
támogatás nélkül maradt vállalatok fellendülését megcélzó, és nem kevésbé a munkahelyteremtésre fókuszáló új konstrukciók egyértelműen kedveznek a KKV- szektornak.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP) keretein belül 2011. március 1-jétől –
a keret kimerüléséig – nyújthatóak be pályázati
anyagok azzal a könnyítéssel, hogy a vállalkozások csekély összegű (de minimális) támogatásként, akár önerő nélkül is pályázhatnak.
Bővebb információ: www.tamop-palyazat.hu
Az idei év kiírt és kiírásra kerülő pályázataihoz
szorosan kapcsolódva egy Workshop-sorozaton
tájékozódhatnak az érdeklődők, amely segítséget nyújthat a minden szempontból ideális
konstrukciókat kiválasztásában. Márciusban a
TÁMOP 3.1.5, a TÁMOP 3.2.1.2 és a TÁMOP
6.1.2 pályázatokra fókuszálnak a workshopok,
és kiegészülnek olyan programokkal is,
amelyek a hatékony szervezeti működést támogatják - így A munkavégzés 12 alaptörvénye,
Korrupciós pontok a munkaszervezetben vagy
az Alapképességek átvilágítása a munkatársak
körében.
Bővebb információ: www.workshopok.hu
Amennyiben szívesen pályázna, de további kérdései lennének, illetve szívesen részt venne a tájékoztató workshopokon az alábbi elérhetőségen érdeklődhet: Máthé Vivien, Versenyhajó
Értékteremtési és Tanácsadó Kft.,
Tel.: 06-20/377-1733
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„Emlékezz ember, porból vagy és porrá leszel.”
Február 6-án vasárnap délután gyerekzsivajtól volt hangos a közösségi
ház. Aki belépett láthatta, hogy a Föld összes gyermeke vígan mókázik.
A farsangra ellátogató gyerekeknek nemzetek ruháit kellett magukra
ölteniük. Az anyukáknak és a nagymamáknak hála nagyon sok ötletes,
fantáziadús jelmez vonult fel a zsűri előtt. Első helyezett lett: Bordács
Anna, az összes többi jelenlévő második helyet nyerte el.
Február 20-án ünnepeltük templomunkban a házasság napját. Örömmel láttuk, hogy sok házas testvérünk
élt azzal a lehetőséggel, hogy megújítsa házassági ígéretét. A jubiláló
házaspárok emléklapot kaptak a plébános atyától. Egyházközségünk elhatározta, hogy a házasság napját
minden évben megünnepli.
Az apák ünnepélyes megáldása
A Magyar Katolikus Püspöki Kar a 2011. esztendőt a Család Évének

„…ne hazudjatok az igazsággal szemben!”
(Jakab 3: 14)
Az igazság nem marad rejtve
A Biblia legfontosabb tanításai mindig az igazsággal
kapcsolatosak. Az ember számára ezért igen fontos,
hogy megmaradjon az igazság mellett és annak szószólója, hirdetője legyen. A természeti ember is odafigyel az igazság fogalmára és annak jelentőséget
tulajdonít. Maga a költő ezt mondja: „Beszéded tiszta, világos, almához hasonló, Mely hordja már az
újabb almafát.”
Az igaz szavak mindig magvetőek és értékteremtőek,
az ember számára. Sajnos, napjainkban, egy idő óta a
„Na és akkor, mi van?” lelkület is megjelenik, bátorítva ezzel azokat, akiknek érdekében áll a hazugság
hirdetése és mondása. A Heidelbergi Káté 112. kérdése ezt mondja: „… mindenféle hazugságot és csalárdságot, mint az ördögnek tulajdon műveit, kerüljetek!”
Nem véletlen, hogy mind a Biblia, mind a Heidelbergi
Káté, mind az egyházatyák iratai igen nagy jelentőséget tulajdonítanak az igazmondásnak. Vannak olyan
államok, ahol tanúkat és a peres eljárás feleit az igazmondásra úgy kötelezik, hogy a Bibliára tett kézzel
mondatnak velük esküt. A magyar jog is bünteti a
hamis tanúzást. Nekünk, keresztyén embereknek
azonban, szomorúan kell megtapasztalnunk, hogy
némelyek tényleg a Gonosszal azonosulva, ma is
hazugságokat szólnak a közelmúlt brutális magyar
történéseiről. A mi szívünkben ott van a szomorúság
emiatt, viszont még inkább figyelnünk kell mind arra,
amit a Biblia tanít az igazmondással kapcsolatosan.
Számunkra fontos ugyanis az üdvösség kérdése,
amely nem engedi meg azt, hogy hamis színben tüntessünk fel olyan eseményeket, amelyek nekünk kellemetlenek. Vonatkozik ez természetesen azokra a
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nyilvánította. A férj, az apa, a családfő hivatása a feleséggel, az anyával és
a gyerekekkel való szeretetkapcsolatban bontakozik ki és nyeri el értelmét.
Jézus Krisztus mindannyiunk elé - de az apák számára különösen is tökéletes, utolérhetetlen példaképet állít a Mennyei Atya személyében.
Csákváron március 20-án, vasárnap a 11 órai szentmisében Szent
József ünnepéhez kapcsolódóan kerül sor a férjek, apák, nagyapák
ünnepélyes megáldására. Minél többen jöjjünk el, és közösen kérjük
Szent Józsefnek, a Szent Család őrzőjének, Szent István királynak,
valamint boldog Batthyány-Stratmann Lászlónak közbenjárását, hogy a
családapák élethivatásukat Istennek tetsző módon töltsék be.
Március 25.: Urunk megtestesülésének hírüladása,
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül "Ne félj Mária! Kegyelmet találtál
Istennél." - hallhatjuk Gábriel angyal szavait, melyek kiválóan érzékeltetik, hogy emberi teremtménnyel milyen szép, nemes és nagy dolog
történhet. Az Úr kiválasztotta Máriát, hogy általa megvalósulhasson a
Szentháromság legmagasztosabb kegyelme. Talán az egyik legcsodálatosabb és egyben a legfelelősségteljesebb s emberpróbálóbb feladat ez,
melyet az ember kaphat az Istentől.

ferdítésekre, hazugságokra, amelyek magyarságunkat
érintik abból az Európai Szövetségből, amelynek
jelenleg még tagjai vagyunk és Brüsszel a székhelye.
A Biblia számos történést jelenít meg a hazugság
áldozataira vonatkozóan. Elég, ha csak Sodoma és
Gomora esetére gondolunk. Legyen bárhogy a jelen, a
jövő Isten kezében van, amelyben egyértelműen valósággá válik az igazság, mely eddig is megtartotta a
magyar nemzetet.
További híreink:
Egyházmegyei határozat alapján, az esperesi levélben
foglaltak szerint, az egyházfenntartói járulék gyülekezetünkben, személyenként és évenként 5000,- Ft,
mely összeget két részletben is be lehet fizetni.
Március 13-án, vasárnap délelőtt, a 10 órai istentisztelet keretében az 1848-as forradalomra emlékezünk,
mely alkalommal Hende Csaba honvédelmi miniszter
külön küldöttjeként jelen lesz gyülekezetünkben és
szólni fog az emlékezőkhöz Papp Ferenc, a Magyar
Honvédség alezredese. Ezért ez különösen is jelentős
számunkra, hiszen a csákvári reformátusságnak mindig is fontos volt az igazság és a szabadság. Református eleink, az 1848-as szabadságharc kitörésekor, a
torony tetejéből a porba dobták az addig ott díszelgő
kétfejű császári sast. Van tehát mire büszkén emlékeznünk ezen az alkalmon. Hívjuk és várjuk a velünk
együtt ünnepelni szándékozókat erre az alkalomra.
Terveink szerint, március 25-26-27-én Debrecenben
és Nagyváradon labdarúgó tornán veszünk részt.
Április 10-én a költészet napját ünnepeljük templomunkban, mely alkalmon megemlékezünk a Vértesaljai Egyházmegye egykori espereséről, Szénási Sándor esperes-költőről.

Márc. 11-én pénteken 18.30 órai kezdettel ifjúsági órát tartunk a parókián. Téma:
párkapcsolat és házasság mentálhigiénés megközelítésben. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket.
Márc. 13-án vasárnap családi istentiszteletet tartunk, amelyen rendhagyó liturgiai
rend mellett ifjúsági énekeket éneklünk. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
Márc. 20-án vasárnap 11 órai kezdettel a rövidített istentiszteletet követően püspökválasztó közgyűlést tartunk. Mint korábban beszámoltunk, Ittzés János püspök úr
nyugdíjba vonulása miatt kell a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület élére püspököt
választani. A két jelölt: Bencze András székesfehérvári lelkész, egyházmegyénk
korábbi esperese, valamint Szemerei János kaposvári lelkész, a Somogy-zalai

Április 15-16-17-én erdei hittant tartunk a Boglár
tanyán, s bízunk benne, hogy a korábbihoz hasonlóan,
nagy élményeket jelent ez majd a résztvevők számára.
Február 27-én teltházas Liszt-hangversenyt szerveztünk a Publoban, amelyet Ütő Endre Liszt-díjas operaénekes, az Operaház ny. főigazgatója vezetett. Ezen
az eseményen hallhattuk Pitti Katalin Liszt-díjas
operaénekest, továbbá Hegedűs Valér és Hegedűs
Szabolcs zongoraművészeket.
Nagy sikerrel rendeztük meg március 5-én az első
Református Jótékonysági Bálunkat, szintén a Publo
rendezvénytermében. A bál fővédnöke Ft. dr. Erdélyi
Géza püspök és Törő Gábor országgyűlési képviselő
volt. A jó hangulatról a Rajkó zenekar, Kóka Rozália,
Melegh Vilmos, Pásztorka Sándor és Balogh Tünde
nótaénekesek, a Meglepetés Gyermektánckar, a
Kodolányi Főiskola tánckara és a Laguna táncegyüttes
gondoskodtak. Köszönjük mindenkinek a gazdag
tombola ajándékét, szép számmal nyertek a jelenlevő
vendégek. Különösen is köszönetet mondunk Nagy
Sándornak, aki a rendezvénytermet biztosította erre az
alkalomra.
A teremlabdarúgó bajnokságban, a Református Keresztyén Ifjúsági Egyesület csapat a 12 résztvevő közül
a 6. helyet szerezte meg, amely az erős mezőny szempontjából nem kis teljesítmény volt.
Megköszönjük a templom fűtésére az eddig adott adományokat és kérjük a további anyagi támogatást, hogy
szép templomunk télen is meleg legyen.
A diák- és gyermek istentiszteletet minden vasárnap
fél 10 órai kezdettel tartjuk, a Kálvin Otthon fűtött társalgójában. Kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket,
küldjék gyermekeiket, unokáikat ezekre a foglalkozásokra.

Egyházmegye esperese. Bemutatkozásuk megtalálható a következő honlapcímen:
http://www.evangelikus.hu/teologia/puspoekvalasztas/. A püspökválasztó közgyűlésen felnőtt, konfirmált, valamint gyülekezetünk életét anyagilag is támogató testvéreink szavazhatnak. Kérjük, éljenek választójogukkal, vegyenek részt a közgyűlésen!
Március 25-én pénteken 18.30 órai kezdettel ifjúsági órát tartunk a parókián.
Szeretettel várjuk gyülekezetünk ifjúságát.
Március 30-án szerdán 18.30 órai kezdettel tartjuk következő Férfikör alkalmunkat.
Szeretettel várjuk gyülekezetünk felnőtt férfi tagjait. A helyszínről és a témáról
információt Szebik Károly lelkésztől kaphatnak.
Április 1-jén pénteken 16 órai kezdettel Oroszlányon kerül sor a Fejér-komáromi
Evangélikus Egyházmegye közgyűlésére.

MÁRCIUS HÓNAP IGÉJE: Csak Istennél csendesül el lelkem, Tőle kapok segítséget.

(Zsolt 62,6)
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VERSENYEINK
Oviban még nem gondoltam volna,
Hogy miért jó az iskola.
Azt hittem, itt sokat játszok,
Rengeteget barátkozok.
De rájöttem, hogy az iskola
Több mint móka.
A suliban sokat kell tanulni
Ahhoz, hogy jó jegyet lehessen szerezni.
Elsőben még csak összeadás, kivonás,
Másodikban már osztás, szorzás.
Harmadikban nagyon bele kell húzni,
Mert negyedikben már a kötélen is a plafonig kell mászni.
Az ötödik sem túl könnyű,
Sok új tantárgy és mind gyönyörű.
Új a biológia, földrajz, történelem,
Ehhez kell ám a sok értelem!
Hatodikba járni jó,
Gyűlik a sok információ.
Jön egy kis tanulmányi kirándulás,
Sok móka és kacagás.
Hetedikben már van fizika és kémia.
Vigyázzunk, mert felrobbanhat az iskola!
Hipp-hopp, már ki is jártuk az iskolát,
Csak egy van hátra még: a ballagás.

- Székesfehérváron az Apáczai Népdaléneklési Versenyen 7-8. évfolyamon 3. helyezett lett
Kovács Vivien 7.a; 5-6. évfolyamon 2. helyezést ért el Szarka Bettina 5.a; 1. helyezett lett
Gulyás Hajnalka 5.a; Fejér megyét Gulyás Hajnalka képviseli Budapesten, az országos döntőn.
- Gárdony-kupa labdarúgó tornán a II. korcsoportban csapatunk ezüstérmet szerzett.
A csapat tagjai: Kónya Márk, Martin Dávid, Illés Balázs, Illés Sebestyén, Janky Barnabás,
Kiss Renátó, Király Dániel, Hajdú Róbert, Vitai Dávid, Gaál Dominik, Naszádos Artúr. A torna
legjobb kapusa címet Kónya Márk kapta.
- Felcsúton a labdarúgó diákolimpia körzeti döntőjén az 1. korcsoportos csapatunk
1. helyezést ért el. A csapat tagjai: Izmindi Izsák, Illés Kende, Kurcz Balázs, Gulyás Martin,
Borsos Patrik, Magasi Botond, Jesztrebi Gergő, Szabó Bence
A 2. korcsoportos csapatunk is 1. helyezést ért el. A csapat tagjai: Kónya Márk, Illés Balázs,
Illés Kende, Illés Sebestyén, Martin Dávid, Takács Gábor, Király Dániel, Nyisztor Gergő.
A csapatunk részt vehet a diákolimpia megyei döntőjén.
A 4. korcsoportos csapatunk 2. helyezést ért el. A csapat tagjai: Kovács Dániel, Barócsi
Zsolt, Zámbó László, Boncz Martin, Zelizi Patrik, Knausz Csaba, Gulyás János.
Az Esterházy Móric Általános Iskola minden tanulója és pedagógusa nevében köszönetünket fejezzük ki Spergelné Rádl Ibolya polgármester asszonynak és Solymosi
Zoltánnak, amiért a régi iskola (Szent István u. 3.) udvarának rendbetételében segítettek.
Köszönjük, hogy kedvező áron kaptuk meg a gánti kőbányából a háromkamionnyi sódert,
és azt ingyen ideszállították. Ezzel megoldottuk, hogy az iskola udvara már nem sártenger
többé.
Tisztelt Szülők és Kedves Gyerekek!
Egy kis előzetest nyújtunk az iskolánk által szervezett nyári táborozási lehetőségekről, hogy a
családok előre tervezhessék nyári programjaikat.
Az idén is megszervezzük hagyományos alkotótáborunkat Környebányán június 25-től
július 2-ig. A tábor költsége 29.000 Ft. Részletfizetési lehetőség az előző évekhez hasonlóan
van. Jelentkezni lehet Pállné Klupács Ibolyánál és Szajkóné Medgyesi Bernadettnél. Szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt!

Ballagni csak könnyek közt lehet,
Hisz itt jártuk végig a nyolc évet.
Ez az én falum, s ez az én iskolám,
Ide járt még valamikor az anyukám.

A diákönkormányzat idén is szervez tábort Balatonakaliba. Időpontja: 2011. július 11július17-ig. Költsége: 28.000 Ft. Az ár tartalmazza az utazás, szállás, étkezés, strandbérlet,
kézműves foglalkozások, kirándulások költségeit. Programjaink: kézműves foglalkozások
(gyöngyfűzés, agyagozás, üvegfestés), sportversenyek, tréfás vetélkedők, karaoke, fürdés,
kirándulás, tábortűz, szalonnasütés. Jelentkezni 5.000 Ft előleggel Jankyné Kővári Csillánál
vagy Nyigri Gyulánénál lehet.

Szeretek ebbe az iskolába járni,
Játékosan tanulni.
Sok minden van még, ami jó,
De azokra nincsen szó.

2011. július 18-tól 22-ig „ÚSZÓTÁBORT”szervezünk. Ára 18.000 Ft. Három részletben
lehet fizetni: májusban, júniusban, júliusban. Az ár tartalmazza az úszásoktatás, kirándulás,
mozi, meleg ebéd és strandolás költségeit. A korábbi évekhez hasonlóan Székesfehérvárra
megyünk mindennap. Jelentkezni májusban lehet az első részlet befize-tésével Imréné Csernay
Évánál.

Diákjaink írták rólunk: „Nagyon örülök, hogy ilyen iskolába járok, mert sok a jó barát, és a tanító nénink is nagyon kedves.”
Mester Emília 4/A

A gyerekek és szülők nagy érdeklődése kísérte a hagyományos farsangi jelmezversenyt az általános
iskola tornatermében.
A jelmezbe öltözött tanulók és tanáraik türelmetlenül várták, hogy megmutathassák magukat a zsűri
tagjainak. A csoportos és egyéni kategóriában induló jelmezesek hosszú sorát láthatták a kíváncsi
szemek. Ötletesnél ötletesebb, szebbnél szebb jelmezek vonultak el a zsűri és nézők szemei előtt.
A versenyzők felvonulása után a polgármester asszony a „Miért szeretem az Esterházy iskolát?” elnevezésű esszépályázaton résztvevő valamennyi tanulónak kimagasló teljesítményükért jutalmat adott át.
A pályázatra 34 db jobbnál jobb pályamű érkezett.
Az esszépályázat díjazása után a zsűri is meghozta döntését, és kihirdette a jelmezverseny eredményét.
A csoportok kategóriájában első helyezett „A nagymama lekvárja” , második „Az alma a kukacokkal”,
harmadik a „Pizza” és a „Nagy Ho-ho-ho-horgász” lett. Az egyéni versenyzők közül a legjobban a „Szülinapi torta” tetszett a zsűrinek. Második lett egy gyorséttermi lánc „Hasábburgonyája”, harmadik pedig
a „Pattogatott kukorica”.
A verseny eredményhirdetése után a büfében szendvics és üdítő, a teremben tánc várta a gyerekeket.
Szmolkáné Bene Ibolya
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Óvodáinkban február 18-án és 25-én rendeztük meg a farsangi mulatságot. Ez
mindig nagy izgalommal tölti el a gyermekeket, szülőket, de minket, óvónőket is.
Már januárban elkezdjük tervezni „mik” leszünk a farsangon. Természetesen
mindenki egy kis viccet, humort, vidámságot szeretne csempészni erre az alkalomra, hiszen farsangkor mindent lehet. Alakoskodni, táncolni, ugrabugrálni,
hangoskodni… űzni a telet, hiszen már elegünk van a borongós, felhős, hideg
időből. Napfényre vágyunk, és a szabadban játszani, sétálni, kirándulni. Mi aztán
mindent megtettünk annak érdekében, hogy elkergessük a telet! Készítettünk álarcokat – ijesztőket, vidámakat. Farsangi szemüvegeket. Játszottunk nevetős
játékokat, lekváros fánkot ettünk, hátratett kézzel, palacsintát majszoltunk. Vidám
bábjátékot, óvónénik által dramatizált mesejeleneteket néztünk. Farsang napján,
pedig jelmezeinket felöltve találgattuk, ki lehet Zorro, Hercegnő, Tavasz tündér,
Batman, Vadász, Indián, Hastáncos, Cica, Oroszlán, Maci, Doktor, Favágó, Kék
Kristály, Király, Pókember, Horgász, Varázsló... álarca mögött. A bemutatkozás
után délig tartó táncmulatság vette kezdetét, melyet lufitánc, seprűtánc tett még
érdekesebbé. Jókedvünkkel reméljük távozásra bírtuk a telet, s hívogattuk a tavaszt. Így farsangoltunk az óvodákban. Nagyon jól éreztük magunkat, s már most
tervezgetjük, „mik” leszünk jövőre.
Kedves Szülők!
Óvodánk már két és fél éves kortól várja a gyermekeket. A beiratkozást április
hónapban szervezzük.
MESE – VÁR ÓVODA KÖZÖSSÉGE

Könyvújdonságainkból:
Grisham: A végrendelet. - Regény
Berry: A harmadik titok. - Krimi
Carter: Ha megtudnád, hogy szeretlek.
- Tiniregény
Disznók a szalonban. - Karizmatikus
útmutató
Buddha hegyei. Tibet lelke
Rose: Az iskolai erőszak
A nyerskonyha legjobb receptjei
Carver: Kezdők. - Modern novellák
Gordon Ramsay: Játék a tűzzel. - Életrajz
Gilbert: Eat, Pray, Love Regény nem
csak nőknek
Chapman: Ha nem elég a sajnálom.
A bocsánatkérés öt nyelve
Popper Péter emlékkönyv
Vujity Trvtko: Búcsú a pokoltól
Niffenegger: Az időutazó felesége
***

2011. április 14-én 18.30 órai kezdettel gépjárművezetői tanfolyam
indul a könyvtárban. Információra
ajánljuk a www.stift90.hu honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni az 582016 telefonszámon, vagy személyesen a könyvtárban lehet.

A korábbi felhívás nyomán a következő csoportos tevékenységek elindítására
nyílik lehetőség a szabadidő hasznos eltöltése céljából.
·
Szabás- varrás szakkör
·
Képzőművészet- kreatív hobby szakkör
·
Kulturklub szakkör
A szabás-varrás szakkör vezetését Kaszap Margit vállalta, aki valamennyi jelentkező számára készít egy szabásmintát és azt megtanítja használni is. A jelentkezőket Kaszap Erzsébet a következő telefonszámon várja: 06/70/603-0866
Képzőművészet-kreatív hobby szakkör irányítását Mikonya Mónika vállalta, aki
amatőr festőként különböző festési technikákkal s különböző eszközökkel igyekszik megismertetni az érdeklődőket. A kreatív hobby tevékenységben pedig üvegés porcelánfestést, szalvétatechnikát mutat. Jelentkezni Mónikánál a következő
telefonszámon lehet: 06/30/820-7787
A kulturklub szakkört Kelemen Tibor fogja össze. Ez egy nyitott művelődési kör,
amelyben szabadon beszélgethetnek életünkről, világunkról, mindarról, ami foglalkoztatja az embereket. Jelentkezéseket Tibor várja a következő számon:
06/20/207-2069.
Valamennyi szakkör első találkozója a további részletek megismerése miatt
2011. április 04-én 18.00 órakor lesz a Polgármesteri Hivatal házasságkötő-termében, amelyre nagy szeretettel várunk minden fiatalt és idősebbet, korra, nemre
való tekintet nélkül. Kérjük, jöjjenek és csatlakozzanak szakköreinkhez!

·
Március 17. (csütörtök)
Liszt Ferenc Emlékest
·
Március 21. (hétfő)
Hosszú téli esték a Gessner-házban
február 16-i eseménye:
Haraszti László: Természeti értékek Magyarországon
·
Március 28. (hétfő)
A csákvári oktatási intézmények
bemutatása
·
Március 31. (csütörtök)
Gánt – testületi ülés
·
Április 4. (hétfő)
A csákvári oktatási intézmények
bemutatása (ism.)
·
Április 11. (hétfő)
Csákvári Híradó - „Tavaszi nagytakarítás” összefoglaló a március
25-i eseményről
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TV, INTERNET és TELEFON
A KÁBELSAT-2000 KFT-TŐL !!!
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ÉPÜLETTERVEZÉS!!!

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

CSÁKVÁRI ÁLLATORVOSI RENDELŐ

APRÓHIRDETÉS
Ingatlanközvetítés Csákváron bármely cégnél
kedvezőbb feltételekkel. Tel.: 06-20/9439065;
06-20/9278720
Teljes körű kertgondozás, fűnyírás, fűkaszálás,
parlagfű-mentesítés. Szabó Sándor 06-70/
5481602
Előnevelt csirke megrendelhető április 2-re, április 30-ra, május 21-re 350 Ft/db. Érd.: 354-245
Budainé
Előnevelt hús hibrid fehér csirke megrendelhető
május 7-re 390 Ft/db. Megrendelhető: 354-245
Budainé
Eladó: szobabútorok, fotelok, dohányzó asztalok,
gáztűzhelyek, heverők, fagyasztóláda, kombinált
hűtőszekrény. Érd.: 06-20/5982990
Sátortetős, téglaépítésű, 2 szobás 80 nm-es családi ház gazdasági épülettel, konyhakerttel Csákváron eladó. Érd.: 06-20/5982990
Csákváron 180 nm-es kétgenerációs családi ház
kulturált környezetben eladó. Érd.:06-20/5982990

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
MÁRCIUS

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

Nagy tisztelettel és szeretettel ajánljuk kedves vásárlóinknak a következő akciós termékeket:
Kristálycukor
Gyermelyi liszt
Napfény étolaj
Repce étolaj Vénusz
Mirelit zöldborsó 450 g
Csirkemáj
Gyermelyi tészták 500 g
Donna pasta tészták 500 g
Gyermelyi tojás nélküli tészták 400 g
Riceland konyhakész rizs
Pickwick teák
Delikát ételízesítő 75 g
Ragazza kukoricadara 500 g
Baron sür. paradicsom 140 g
Olympos citromlé 1 lit.

320,160,461,494,195,235,295,185,135,166,367,148,106,99,231,-

Milli főzőtejszín 200 ml
Túró 250 g
Aro vödrös tejföl 900 g
Szívecske joghurt
Eko mártások (milánói, bolognai)
Enzo kávéízesítő krémpor 150 g
Süssina
Nescafé instant kávé 50 g
Pulyka párizsi
Bécsi virsli
Füstölt kolbász
Trappista sajt
TIS öblítő 1 lit.
Mosogatószer 1 lit.
Papír zsebkendő 100 db-os

286,243,560,58,246,153,544,538,500,-/kg
960,-/kg
1070,-/kg
1440,-/kg
195,172,83,-

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
testvérünket SMALKOVICS FERENCET utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvételükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek. Külön köszönet dr. Kis Boáznak, a
Kálvin Idősek Otthona igazgatójának és munkatársainak, lelkiismeretes és áldozatos munkájukért.
Gyászoló család
Hálás szívvel köszönöm mindazoknak, akik
édesanyám JUHÁSZ ISTVÁNNÉ temetésén részt
vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek s
gyászomban részvéttel osztoztak. Tisztelettel:
Solymosi Béláné és családja
Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, akik
édesapám MAGOSI IMRE temetésén részt vett,
sírjára koszorút, virágot helyezett és gyászunkban részvéttel osztozott. Bencze Gyuláné és
családja
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
MAJOR ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek el, vagy bármilyen
módon fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
FEHÉR LÁSZLÓ temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, vagy bármilyen módon fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A Gyászoló család

Továbbá kínáljuk kedves vevőinknek a közvetlen termelőtől vásárolt mindig friss,
hazai zöldségféleségeinket.
Sárgaburgonya I.oszt.
175,-/kg
Pritamin paprika
675,Piros burgonya I.oszt.
165,-/kg
Sörretek
135,-/db
Fejes káposzta
125,Céklarépa
155,Kelkáposzta
185,Fekete retek
135,Fejes saláta (extra)
205,Vöröshagyma
160,Kelbimbó
610,Hazai paradicsom
680,Kígyóuborka
505,Eredeti vecsési savanyú többféle féleségben és kiszerelésben.
Továbbra is elfogadjuk az étkezési utalványokat.
Lehetőségük van a kedves vásárlóknak bankkártyával történő fizetésre is.
Nézzen be hozzánk, mi várjuk Önöket!!!
Korrekt árakkal, kulturált tiszta környezet, vevőbarát kiszolgálás.
Tisztelettel: Kiss László és a bolt dolgozói (Anita, Adrienn, Dóri, Kati és Katus)

Giesz János

Április havi újság lapzárta:
2011. április 1., péntek
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A Lorántffy Református Óvoda nagycsoportos gyermekei levelet
kaptak. Nem a postás hozta. Személyesen adták át nekünk. Egy
édesanya írta. Hálából. Azért írta ezt a levelet, hogy tudomásunkra
hozza mennyire hálás azért, mert befogadtuk gyermekét. Azt a kisgyermeket, aki kortársaival ellentétben még nem tud járni, beszélni. Megkértem a szülőt, hogy olvassa fel a levelet. A gyerekeknek
az tetszett a legjobban, hogy ők szamaritánusok.
És ez így is van. B-t nemcsak befogadták, hanem el is fogadták.
Az első pillanattól kezdve. Minden ráhatás nélkül. Miért? Mert az ő
lelkük még érintetlen.
B. érkezésekor örömmel szaladnak eléje, már várják. Keresik az
együttjátszás lehetőségét, azt, miként lehet neki örömet szerezni,
felvidítani, mosolyt csalni arcára. Játékokkal halmozzák el, segítenek az apró lépések megtételében, kisebb ajándékokkal lepik meg.
Mi, a református óvoda dolgozói és gyermekei a keresztyén szellemiségünkből természetesen fakad a segítésre kész tettre vágy. Ott
és úgy segítünk, ahol és ahogy a rászorulóknak erre szüksége van.
B.-n úgy segítünk, hogy velünk lehet, hozzánk bármikor betérhet.
Minden alkalommal szeretettel, törődéssel vesszük körül. A napi
fárasztó programjai mellett – úszás, lovaglás, gyógytorna – ez kikapcsolódás, színfolt az életében.
De miért kell ezért hálásnak lenni? Miért nem természetes, hogy
mi, egészséges emberek odafigyeljünk, törődjünk azokkal, akiknek erre nagy szüksége lenne, akik elszigeteltségben élnek? Pedig
tiszteletreméltó a napi küzdelmük, lehet tőlük tanulni: türelmet,
alázatot, nehézségek elviselését, azt, hogy milyen kevés kell ahhoz,
hogy örülni tudjunk, hogy ne csak elégedetlenkedjünk, vegyük észre a legapróbb örömöt is. Ezt mi megtapasztaltuk ennél a kisgyermeknél.
Bizony az ő élete sokkal nehezebb, mint a legtöbb hasonló korú
gyermeknek. B.-nak nagy öröm egy kis ölelés, simogatás, dicséret,
a feléje áradó figyelem, az őszinte kimutatott érdeklődésünk. És ez
még pénzbe sem kerül!
Jézus mondja: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” De ki a
felebarát? Aki segítségre szorul, s akin könyörülhetünk, akihez irgalmasak lehetünk. Naponta itt vannak körülöttünk, akiknek megsegítését Isten tőlünk várja.

Csákváron 2009 júliusában alakult a
Rendészeti Kerekasztal, tagjait a település ifjúságvédelmi intézményei, a közfeladatokat ellátó egyesületek és a rendőrség delegálták. Elnöke Setét Vilmos önkormányzati képviselő, aki több éves tapasztalattal rendelkezik az ifjúságvédelem, bűnmegelőzés és a katasztrófavédelem területén.
A létrejött csoport munkaterv szerint
dolgozik. Kezdetben megismerkedtek a
település intézményeivel, s azok ifjúságsegítő, ifjúságvédelmi és bűnmegelőzési
lehetőségeivel és feladataival. Fontos
feladat az ifjúság bűnmegelőzésre nevelése. Két éves tevékenységük alatt az általános iskolában a rendőrség segítségével újraindult a DADA program, amelyet
egy vándorkiállítással is segítettek. Az
óvodában pedig elindult az Ovizsaru
program. Szoros kapcsolatot tartanak
fenn az általános iskola Szülői Munkaközösségével, megbeszélik és egyeztetik a

Mióta a családot megismertem, gyakran jut eszembe a „Hétszínvirág” című mese. Ebben a történetben a sok felesleges kívánság
mellett akad „jócselekedet” kérés is: egy beteg kisfiú lába gyógyuljon meg. Nos, a mi csoportunkban is van „hétszínvirág”, amelynek
minden szirma 1-1 jókívánság B. felé.
- sárga szirom: a nap sugarai öleljék át, cirógassák arcát
- piros szirom: minden ember szeretettel forduljon felé
- kék szirom: a tenger hullámai kényeztessék hátukon
- zöld szirom: a füvön ugrándozzon ugrálókötéllel
- narancssárga szirom: a felkelő és lenyugvó napban gyönyörködjön, miközben túrázik a hegytetőre
- ibolyaszín szirom: szedjen egy csokor ibolyát édesanyjának,
miközben dudorászik a csicsergő madarakkal
- égszínkék szirom: vegyen részt velünk biciklitúrán saját kis
kerékpárján.
A szirmokkal kívánhatnánk óvodánkba még több játékot, minden
gyermeknek szebbnél-szebb ruhákat, sok-sok édességet, kevesebb
küzdelmet, de mi ezeket a szirmokat nem fecséreljük el.
A szülők felé is van kívánságunk: legyen hitük, reményük, erejük,
kivárásuk, kitartásuk kisgyermekük gyógyulása érdekében.
És várjuk azt a pillanatot, amikor B. belép egyedül a csoportszobába, szalad felénk, üdvözöl minket hangos köszönéssel. Megkeresi kedvenc játékát, a kukásautót, és a többi gyermekkel belemerül a játékba. Anyukája elbúcsúzik, és boldogan, nyugodt szívvel megy a dolgára – de már kisgyermeke nélkül.
Azért imádkozunk, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon.
Imádkozunk azokért a gyermekekért, családokért, akik hasonló
helyzetben vannak, hogy segítő kezek nyúljanak feléjük, figyeljenek rájuk, törődjenek velük.
A hátrányos helyzet nehéz sors ebben a világban. De Isten nem
tesz különbséget emberek között. Előtte mindannyian egyenlők vagyunk. Ingyen, kegyelemből.
2007. év volt az esélyegyenlőség éve. Szeretném, ha mi, egészséges emberek minden egyes napot esélyegyenlőség napjának
tekintenénk.
Horváth Kálmánné Mezőfi Gizella
a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde vezetője

problémákat, s közösen keresik a megoldásokat.
A Csákvári Önkéntes Tűzoltó Kiemelten Közhasznú Egyesület tagjai segítségével, az éppen aktuális veszélyekről
tartanak az iskolában figyelemfelkeltő
előadásokat: a nyári szünet előtt erdő- és
tarlótüzek, karácsony előtt a fenyőtüzek
és a petárdázás veszélyeiről.
Kezdeményezésükre a védőnők egészségügyi előadást tartottak a diákoknak a
felnőtté válás egészségügyi és lélektani
hatásairól, veszélyeiről.
Áttekintették Csákvár közlekedési, parkolás problémáit és konkrét javaslatokkal éltek a településrendezési tervhez.
Fontos kérdésnek tartják az állattartási
és állatvédelmi tevékenységet. Javaslataikat előterjesztés formájában a képviselő-testület elé tárják.
A tavaly megtartott Rendészeti Nap szervezésében és lebonyolításában sikeresen
működtek együtt a helyi civil egyesületek-

kel és a meghívott állami, rendvédelmi, és
katasztrófa elhárító szervezetekkel - így ez
az esemény eredményesen zárult.
A közlekedés biztonságának javítására
a téli hónapokban kerékpár világítási
akciót szerveztek.
A Rendészeti Kerekasztal ülésein folyamatosan felmerül a település térfigyelő
kamerarendszerének, betörés riasztó és a
házi segítségnyújtás segélyhívó rendszerének kiépítése. A csoport tagjai a megvalósítás érdekében folyamatosan információkat, tapasztalatokat gyűjtenek, pályázatfigyelést folytatnak. Újabb terveik között szerepel egy újraélesztő tanfolyam
szervezése a lakosság számára, kerékpáros
KRESZ megismertetése a fiatalokkal, a
Rendészeti Nap ismételt megszervezése,
látogatást szervezése Etyekre, ahol térfigyelő kamera rendszer működését tanulmányozzák, valamint „NE LEGYÉL ÁLDOZAT” címmel előadássorozatot terveznek.
Szmolkáné Bene Ibolya
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Az új rendezvények sorát az idei évben először a
Európa Nap Csákváron elnevezésű rendezvény nyitja,
május 7-én, amely több egyéni kezdeményező
(Hartégen Gyula, Kiss Roland, Györök Tamás) összefogásával indult, és az önkormányzat is segítséget nyújt
a szervezésben. A rendezvény központi eleme az Európai Unióban levő országokkal való kapcsolat szorosabbra fűzése, s ennek keretében több tagállam magyarországi nagykövetét látjuk vendégül ezen a napon. Az
esemény a sportközpontban lesz s a programok között
szerepel kispályás foci, kézilabda bajnokság, gyermekprogramok, bemutatók. Délutántól késő estig a színpadon fellépők váltják majd egymást, többek között Tolvai Renáta és Kállay Saunders András is. A szervezők
szép gesztusa, hogy a székesfehérvári gyermekotthonból 30 kisgyereket látnak vendégül az eseményen, valamint vendégeink lesznek a gánti szociális otthon lakói is.
Május utolsó hétvégéjén a több éves hagyománnyal
rendelkező Gyermeknap kerül megrendezésre. Ez a
nap a gyerekekről, gyerekeknek szól. Ingyenes játékok,
kézműves foglalkozások, sportversenyek, színes színpadi programok és sok-sok ajándék várja őket a sportintézményben.
Már másodszor, június 4-én a Vaskapu Hagyományőrző Egyesület Trianoni megemlékezéssel egybekötött hagyományőrző és családi napot szervez a
Vaskapu-völgyben. Lesznek gyerekprogramok (nemezelés, csuhébáb készítés, lószőrből ékszer, mese felolvasás, vers- és népdaltanulás, jelbeszéd alapjainak
elsajátítása), jurta állítás, íjász bemutató, a színpadon
tánc- és énekbemutatók, este pedig nemzeti rock
együttesek, Székely vér és Karcolat, koncertjei várják az
érdeklődőket.
A hagyományos Fazekasnap az idén június 18-án, a
Múzeumok éjszakája rendezvénnyel együtt kerül
lebonyolításra. Két helyszíne lesz: a Petőfi utcai Fazekasház és a Vértes Múzeum a Szabadság téren, ahol a
szokásos módon és kizárólag csak kézműves termékeket előállító és forgalmazó árusok kapnak helyet. A tavalyi évhez hasonlóan kézműves foglalkozásokkal, ját-

Csákvári és Bodméri Hírmondó

szóházzal, és látványos színpadi programokkal készül a
település erre a napra. Csákvár számára fontos, hogy
fazekas múltja méltóképpen köztudatba kerüljön és
maradjon.
Új rendezvényként második a sorban a MésziStock,
amely július 22-24 között kerül megrendezésre a
Vaskapu-völgyben. A programok miatt egy ún „mini
Sziget-fesztiválnak” is nevezhetjük az eseményt. Ez a
program is egyéni kezdeményezéssel indult és a szervezésbe és lebonyolításba szerepet vállalt a település is.
Az ország több szegletéből ingyenes fellépést vállaló
különböző stílusban játszó (sky reggae, népzene,
világzene, alternatív rock, indie) zenekarok érkeznek
ide. Éjszaka egy DJ ad műsort. Az itt maradóknak sátorhelyeket biztosítanak a szervezők, a rendezvény ideje
alatt folyamatos büfé áll rendelkezésre, étellel, itallal.
A Floriana Napok rendezvénye idén augusztus 1920-a között lesz. Ezeken a napokon kézműves vásár,
vadászprogram, gyerek-, és lovas program, a színpadon
csákvári fellépők, operett műsor, koncertek váltják egymást. Agusztus 19-én a színpadon Bódi Guszti és a
Feketeszemek, augusztus 20-án a Marica grófnő kerül
bemutatásra. A Floriana napok eseménye a községi
ünnepség is, amelyen a Díszpolgári címek kerülnek átadásra és jutalomban részesülnek azok a csákvári családok, akiknek kiemelkedően gondozott és szép a házuk
környéke. Ekkor nyílik a Vértes Múzeumban a selyemfestő kiállítás is.
Az ősz kiemelkedő eseménye és egyben az utolsó
szabadtéri rendezvénye a Pro Vértes Nonprofit Zrt.
által megrendezése kerülő Mihály napi lovas- és pásztortalálkozó, október 1-jén. Az országos hírnevű eseményt kézműves vásárral, főzőversennyel, fogathajtással, lovasbemutatókkal teszik színessé a szervezők.
A napot a hajnalig tartó bál zárja le.
Kérjük Önöket, hogy látogassák a település rendezvényeit és hívják el Csákvárra, ezekre az eseményekre
barátaikat másutt élő rokonaikat is!
Tegyünk együtt Csákvár turisztikai felemelkedéséért!
Szmolkáné Bene Ibolya

Vaszary Gábor- Fényes Szabolcs - Szenes Iván: Bubus című darabjával
arattak sikert a csákvári közönség előtt (is) a Pesti Fiatalok Színháza művészei.
Kellemes napfényes szombat délután ígérkezett a bemutatóra, s mi egy nagyon jó hangulatú, vidám, élőzenés, szórakoztató mű előadásának lehettünk tanúi, amely bővelkedett fordulatokban. A színtársulat felülmúlta minden várakozásunkat,s színvonalas kikapcsolódást nyújtó szombat délutánt
szereztek számunkra megfizethető áron.
A színtársulat következő vendégszereplésén Vajda Katalin – Valló Péter –
Fábri Péter: Anconai szerelmesek című darabjával készül a csákvári nagyközönség elé.

Köszönetemet fejezem ki azoknak,
akik a februári 26-i Vaszary – Fényes – Szenes: Bubus című előadás
előkészületeiben és lebonyolításában részt vettek. Segítséget nyújtottak a rendezvényszervező csapat
tagjai: Ódor Györgyné, Nagy Józsefné, Kunstár Béláné Takács Irén,
Kunstár Béla, Kaszap Erzsébet, és a
csákvári gyógyintézet dolgozói.

