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Csákvár Önkormányzat beszámolója
A képviselõ-testület június 14-én megtartott rendkívüli nyilvános
ülésén az alábbi határozatokat hozta:
?
A Mese-Vár Óvoda és az Esterházy Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal
egyes feladatainak átszervezésérõl és létszámkeret módosításokról hozott
döntést.
?
A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület részére a Fazekas nap
megrendezéséhez 100.000.- Ft támogatást biztosít.
?
Az önkormányzat által szervezendõ 2012. évi rendezvényekrõl tájékoztatást
kér a rendezvényszervezõtõl.
?
A Helyi Építési Szabályzat módosításának végrehajtásához szükséges digitális
térkép és kezeléséhez szükséges szoftver beszerzéséhez elõirányzatot biztosít.
?
Felhatalmazást adott a képviselõ-testület a polgármester részére járásközpont
települési státusz elérése érdekében minisztériumoknál, egyéb szerveknél
történõ tárgyalások lefolytatásához.
A képviselõ-testület június 30.-i nyilvános ülésén az alábbi határozatokat
hozta:
?
Elfogadta a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket.
?
A Vértesi Erdészeti és Fafeldolgozó Zrt. kérelmére döntött az Esterházy
kastélypark helyi jelentõségû védett területté nyilvánításáról A Perneky Mérnöki
Iroda Kft. az energetikai audit anyagának vállalkozói díját szerzõdésszegés miatt
nem fizeti ki.
?
Ügyvédi közremûködésre vonatkozó keretszerzõdést kötött dr. Halászné dr.
Metlágel Ágnes ügyvéddel.
?
A képviselõ-testület döntött arról, hogy a települési vízrendezésre ismét
benyújtja a pályázatot, ennek érdekében a 2010. évben készített pályázati anyagot
átdolgoztatja.
?
Három hónapos megbízási szerzõdést köt a csakvar.hu internetes oldal
üzemeltetésére vonatkozóan, addig megtörténik a honlap átfogó felülvizsgálata.
?
Kiválasztotta a Csákvári-Bodméri Hírmondó nyomtatását végzõ nyomdát.
?
A helyi népesség-nyilvántartó rendszer mûködtetésére irányulóan licensz
szerzõdést köt, és a 2011. évi díjának fedezetére, összesen bruttó 180.000,-Ft-ot
biztosít a felhalmozási tartalék keret terhére.
?
Csákvári Torna Klubbal, valamint a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft-vel együttmûködési megállapodás megkötésérõl
határozott.
?
Döntött a Móric-majori út felújítására beérkezett ajánlatokról, felhatalmazta a
polgármestert az út felújításával kapcsolatos közös költségviselésérõl szóló
együttmûködési szerzõdés elõkészítésére.
?
Esterházy Iskola villamos hálózatának kiépítése tárgyában beérkezett
árajánlatok közül döntött a kivitelezõrõl, felhatalmazta a polgármestert a
vállalkozási szerzõdés megkötésére.
?
Vajda János utcai útszûkület megszûntetését szükségesnek tartja, azonban
mivel a megoldásra nem érkezett árajánlat, a napirendet elnapolta.
?
Pályázatot hirdetett a Damjanich utca 15. szám alatti önkormányzati
lakóingatlan bérbeadással történõ hasznosítására, ezért „Albérleti pályázat”
közzétételérõl döntött.
?
A szennyvíztisztító telep és hálózat bõvítésére irányuló további tárgyaláshoz
döntés elõkészítõ anyag elkészítését rendelte meg a Víziterv Kft-tõl bruttó
312.500.- Ft összegben, melynek forrását a 2011. évi tartalék terhére biztosítja.
?
Elfogadta az Önkormányzat Beszerzési és Elszámolási Szabályzatát.
?
A Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
mûködésérõl szóló beszámoló tárgyalását a júliusi ülésére halasztotta.
?
A Göböl völgyi tavak önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó
szándéknyilatkozatot fogadott el.
?
Döntött a Magyar Piac Szövetkezethez való csatlakozásról.
?
Határozott a Csákvárról készült televíziós felvétel DVD változatának
megvásárlásáról.
?
A Floriana Napok rendezvényeihez 280.000.- Ft összegben pótlólagos forrást
biztosított.
?
Az önkormányzati intézmények energetikai felülvizsgálatát határozta el.
?
A Gondozási Központ és Idõsek Otthonában felszerelt víztakarékos csapbetétek
megtakarítási adatainak ismeretében az intézményben víztakarékos csapbetétek
megvásárlásáról hozott döntést. A többi intézményben ez évben nem kívánja
megvásárolni a terméket.
?
Elfogadta Czvikli Ferenc közterület térburkolására vonatkozó kérelmét.
?
2011. I. félévben benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadta.
?
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodása elsõ
négy hónapját bemutató tájékoztató elfogadásáról hozott határozatot.

2011. augusztus

• Körjegyzõségi feladatok ellátására Vértesboglár község 2012. január 1-tõl
történõ csatlakozásáról döntött és a körjegyzõségi feladatok ellátására vonatkozó
Megállapodás megkötését határozta el.
• A Fejér Megyei Temetkezési Kft-ben lévõ önkormányzati üzletrész vételi
ajánlatára irányuló javaslatról nem született döntés. A képviselõ-testület
felhatalmazta a polgármestert, hogy az érintett települések képviselõ-testületeit
tájékoztassa az ajánlatról.
• A csákvári 0144 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan településrendezési szerzõdés
megkötésérõl hozott döntést.
• A Jobbik csákvári szervezete és a Vaskapu Hagyományõrzõ Egyesület
kérelmére hozzájárult a Kossuth és a Széchenyi utcai helyiségnév táblák székelymagyar rovásírással írt helyiségnév táblával történõ kiegészítésére, melyet a
szervezetek saját költségük terhére végeznek el.
• Megválasztotta a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás Tanácsa javaslatára a közbeszerzési eljárások lefolytatásához a Bíráló
Bizottság tagjait.
A Képviselõ-testület a június 30-i zárt ülésén az alábbi határozatokat hozta:
• Sirály Kft. által üzemeltetett, 197 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú épület
hasznosításával kapcsolatban elrendelte, hogy az ingatlanra vonatkozó
igazságügyi ingatlanszakértõi értékbecslést a Polgármesteri Hivatal levélben
ismertesse meg a Sirály Kft. ügyvezetõjével.
• Két fõ beutalásáról hozott döntést az önkormányzat által fenntartott Gondozási
Központ és Idõsek Otthonába.
• Lakásbérleti szerzõdés meghosszabbításáról, valamint önkormányzati lakás
bérbe adásáról döntött.
A képviselõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõkönyvek a Floriana
Könyvtárban nyitvatartási idõben, valamint az önkormányzat honlapján
megtekinthetõk. A nyilvános ülésen minden érdeklõdõ állampolgár részt vehet. A
testület soron következõ rendes nyilvános ülését 2011. szeptember 29-én 15.00
órai kezdettel tartja.
Nagyné John Ágnes
Önkormányzati irodavezetõ

Bodmér Önkormányzat beszámolója
Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata 2011. június 29én megtartott soron következõ ülésérõl.
Napirendek:
1; Jelentés a lejárt idejû határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
végzett munkáról szóló tájékoztató.
2; Felszíni csapadékvíz elvezetési pályázat. Bodmér Község Önkormányzata a
KDOP-411/E-11 pályázatban megfogalmazott feltétel alapján pályázni szeretne
a község belterületén csapadék elvezetési munkálatok támogatására. A
beruházás körülbelül 100-110 milliós nagyságrendû. A kiviteli tervek
elkészítésével a PENTA-TERV tervezõ irodát bíztuk meg. A pályázatot a Lökkös
Mûszaki Szolgáltató és Oktató Bt. fogja elkészíteni.
3; Az Önkormányzat 2011.-edik évi költségvetési rendeletének módosítása,
mely a zárszámadási rendelettel elfogadott pénzmaradvány helyretételérõl szól.
4; Döntés a körjegyzõség kibõvítésérõl. 2012. január 1-tõl Vértesboglár község
csatlakozni kíván a körjegyzõséghez. Ezzel kapcsolatban a három település
polgármestere elkészítette a Szekercés Ügyvédi Irodával a körjegyzõségi
megállapodást. Bodmérnál ez különösebb változást nem jelent, továbbra is
2.000.000.- forinttal járulunk hozzá a körjegyzõség mûködéséhez.
5; Augusztus 20.-ai Falunap szervezése. A programról a Hírmondó
eseménynaptárában adunk bõvebb tájékoztatást.
6; Egyebek.
6/1- Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Bíráló
Bizottság tagjainak választása.
6/2- Vértesboglári ÁMK igazgató választással kapcsolatos állásfoglalás.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja Vértesboglár
Község Önkormányzata Képviselõ-testületének döntését, az igazgató
személyére vonatkozóan.
A vértesboglári ÁMK igazgatójának szerzõdése tavaly lejárt, ez indokolta, hogy
pályázatot kellett kiírni az igazgatói állás betöltésére.
A testületi ülésrõl készült jegyzõkönyvek megtekinthetõk a polgármesteri
hivatalban ügyfélfogadási idõben. A Képviselõ Testület júliusban és
augusztusban ülésszünetet tart. Soron következõ ülés 2011 szeptember 28.-án
15:30-kor a faluházban. Az ülés nyilvános, melyre minden érdeklõdõ
állampolgárt tisztelettel hívunk és várunk
Balogh István László
polgármester
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Polgármesteri Hivatal tájékoztatói
az önkormányzati rendelettel megállapított szabálysértési tényállásokról
és az építésügyi hatósági kötelezésrõl
A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 1.§-a ad
felhatalmazást az önkormányzatoknak a jogellenes, tevékenységben vagy
mulasztásban megnyilvánuló cselekmény szabálysértési tényállássá
történõ nyilvánítására. Ugyanezen törvény 16.§ (2) bekezdése alapján
önkormányzati rendelet a kiszabható szabálysértési bírság legmagasabb
összegét 50.000,-Ft összegben engedi megállapítani.

A szabálysértés a közigazgatásellenes magatartások, illetõleg az emberi
együttélés szabályait sértõ, az ún. kriminális cselekmények
szankcionálására hivatott jogintézmény
Csákvár Nagyközség Önkormányzata jelenleg hatályos rendeleteiben az
alábbi szabálysértési tényállások kerültek meghatározásra:

Rendelet száma, tárgya

Megállapított szabálysértési tényállás

19/1994. sz. az önkormányzat jelképeinek alapításáról és használatának
rendjérõl

önkormányzat jelképeinek jogosulatlan, engedélytõl eltérõ, vagy a
közösséget sértõ módon történõ használata

7/2001. sz. a temetõkrõl és a temetkezésrõl

a rendelet teljes tartalmának megsértését szabálysértéssé nyilvánítja
(magatartási, kegyeleti, közlekedés rendje stb.-re vonatkozó szabályok)

22/2003. sz. a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról

önkormányzat által szervezett közszolgáltatás körébe tartozó
tevékenység jogosulatlan végzése, hulladék közterületen történõ
engedély nélküli lerakása, elhelyezése.

23/2003. sz. a közterületek rendjérõl, a köztisztaságról

a lakásnak, lakás céljára szolgáló helyiségeknek, és a nem lakás céljáró
szolgáló helyiségeknek, ill. az ezekhez tartozó területeknek takarítása
elmulasztása, rovar – és rágcsálómentesítés elmulasztása, ingatlan elõtti
járdaszakasz rendszeres tisztántartása, télen csúszásmentesítése
elmulasztása, szennyvíz nem megfelelõ helyre történõ ürítése,
környezetszennyezõ tevékenység végzése, kerti hulladék rendelettõl
eltérõ idõpontban történõ égetése, tûzgyújtási tilalom megszegése,
zöldterület károsítása, szeszesital tiltott területen történõ fogyasztása.

12/2011. sz. a közterület használat egyes kérdéseirõl

közterület igénybevétele közterület használati engedély nélkül,
építõanyagok közterületen való tárolása 72 órán túl engedély nélkül, vagy
a közterület rendeltetésszerû használatának zavarásával, közterület
használati díj fizetésének elmulasztása.

7/2010. sz. az állattartásról

bel-, és külterületi – övezeti besorolástól függõen – állattartási szabályok
megszegése (fajta, darabszám stb. vonatkozásában), a kedvtelésbõl
tartott állattartás szabályainak megszegése, és az állattartó épületek
elhelyezésére vonatkozó szabályok megszegése (védõtávolság be nem
tartása).

Az építési hatósági kötelezés
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény alapján az építésügyi hatóság elrendelheti:
a) az építmény, építményrész építésügyi hatósági engedélyekben
meghatározott, ennek hiányában az eredeti (a változtatás elõtti) rendeltetésétõl
eltérõ használatának megszüntetését
b) szabálytalan építkezés esetében az építési munka megszüntetését és az
építést megelõzõ állapot helyreállítását, illetõleg a jogerõs és végrehajtható
építési engedélynek és a hozzá tartozó, jóváhagyott engedélyezési terveknek
megfelelõ állapot kialakítását
c) a mûszaki követelményeknek meg nem felelõ építési termékek
kicserélését
d) az építmény, építményrész kötelezõ jókarbantartás körét meghaladó
felújítását, ha az a településkép kedvezõbb alakítása érdekében szükséges,
vagy azt a helyrehozatali kötelezettséget elõíró önkormányzati rendeletben
foglaltak végrehajtása, illetõleg az építészeti örökség védelmének érdekei
megkövetelik
e) jogszabályban meghatározott esetekben a telek bekerítését, továbbá a telken
a településkép elõnyösebb kialakítása vagy a környezet védelme céljából
szükséges kertépítési, továbbá a településkép védelme érdekében szükséges
egyéb munkák elvégzését,
f) az építmény környezetébõl az építési tevékenység során keletkezett építési
hulladék, maradék építõanyag és építési segédeszközök elszállítását, a
környezetnek és a terep felszínének az eredeti, illetve az engedélyezett
állapotban történõ átadását, a környezetben okozott károk megszüntetését.
Az építésügyi hatóságnak külön kormányrendeletben foglaltak szerint el kell
rendelnie:
a) az építmény, építményrész részleges vagy teljes átalakítását, – amennyiben
ez nem lehetséges, vagy ha az építtetõ ezt nem vállalja – a lebontását vagy az
újraépítését, ha a kivitelezés az állékonyságot, az életet és egészséget, a közés vagyonbiztonságot veszélyeztetõ módon történik
b) az építmény, építményrész állékonyságát, az életet, egészséget, a köz- és
vagyonbiztonságot veszélyeztetõ, valamint az engedély nélküli használat
megszüntetését,

c) az építmény, építményrész hibáinak, hiányosságainak megszüntetését,
ca) ha azt rendeltetésszerû és biztonságos használatra nem alkalmas módon
építették meg, vagy ezáltal idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és
egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ állapot keletkezett,
cb) ha a használatbavételi engedély megszerzését követõ engedély és
bejelentés nélkül végezhetõ átalakítás, változtatás, rendeltetésmódosítás
következtében az érintett építmény vagy építményrész a – változtatáskor,
átalakításkor, rendeltetésmódosításkor hatályos – rendeltetésszerû és
biztonságos használatra vonatkozó jogszabályi és hatósági elõírásoknak nem
felel meg, vagy
cc) ha a használatbavételi engedély megszerzését követõen engedélyhez vagy
bejelentéshez kötött szabálytalan átalakítás, változtatás, rendeltetésmódosítás
következtében az érintett építmény vagy építményrész az – ellenõrzéskor
hatályos – rendeltetésszerû és biztonságos használatra vonatkozó jogszabályi és
hatósági elõírásoknak nem felel meg
d) az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését,
illetõleg az építmény felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását,
helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és
egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti
Amennyiben a kötelezett a megadott határidõig a kötelezettségének nem tesz
eleget „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól”
szóló 2004. évi CXL. törvény 61. § alapján a kötelezettség felróható módon
történõ megszegése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye.
Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb
összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási
bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más
kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.
Kérjük a tisztelt lakosságot a jogszabályok maradéktalan betartására a szankciók
kilátásba helyezésének megelõzése érdekében.
Vakánné Petrovics Ildikó
Hatósági irodavezetõ
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Polgármesteri Hivatal tájékoztatói
Nem adtak ki városi címet
A KIM-bõl a következõ értesítést kaptuk:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 59. §-a alapján
Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011. januárjában a
helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszter útján
kezdeményezte a köztársasági elnöknél a település várossá nyilvánítását.
A Képviselõ-testület a kezdeményezést az illetékes megyei kormányhivatal útján
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz határidõben benyújtotta. A
minisztérium az eljárás törvényességének és a kezdeményezés törvényi feltételei
teljesítésének ellenõrzése során a beérkezett pályázatot formailag érvényesnek és
érdemi megvitatásra alkalmasnak találta.
A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény (a továbbiakban:
Tszt.) 17. § (1) bekezdése alapján a miniszter a várossá nyilvánítási
kezdeményezések értékelésére a településtudomány, a közgazdaságtan, a
közigazgatás- és mûszaki tudományok, az országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek, a KSH képviselõjébõl és más szakemberekbõl álló
bizottságot kér fel.
A bizottság a beérkezett kezdeményezések értékelését követõen – tagjainak
egyhangú szavazatával – úgy döntött, hogy városi cím adományozását az új
önkormányzati törvény megalkotására és a járási rendszer folyamatban lévõ
kialakítására való tekintettel nem javasolja. A bizottság álláspontja szerint az
állam területi tagozódását érintõ központi területszervezési döntések
meghozatala elõtt az ország településszerkezetének újabb városi címek
adományozásával történõ módosítása nem javasolt.
A jelenlegi önkormányzati rendszer átalakítása, az állam és önkormányzatok
kapcsolatának újraszabályozása folyamatban van. A Kormány az új
önkormányzati törvény útján a feladatok hatáskörök és finanszírozás egységének
megteremtésével kívánja garantálni az önkormányzati rendszer stabilitását. A
több településre kiterjedõ feladatok járási szintre helyezésével, a települések
tevékenységeinek és fejlesztéseinek összehangolásával érhetõ el az
agglomerációs kapcsolatok rendezése. Ezek a szempontok sarkalatos szakmai
kérdései voltak a várossá nyilvánítási eljárásnak, így a pályázatok értékelésének
is, hiszen a városi címek adományozása fenti kritériumok teljesülését követõen
lehet csak szakmailag is megalapozott döntés. A bizottság az eljárási szabályok és
az értékelés szempontrendszerének felülvizsgálata mellett az ez év októberében
lefolytatni rendelt népszámlálás eredményeként a jövõben rendelkezésre álló
aktualizált adatok bevárását is szükségesnek tartotta a megalapozott döntés
meghozatalához, tekintettel arra, hogy a kezdeményezések eltérõ idõszakokra
vonatkozó adattartama hátráltatta azok összehasonlíthatóságát.
A bizottság javaslatának figyelembevételével a Tszt. 17. § (1) bekezdésében
kapott jogkörömben városi cím adományozását – a kezdeményezéseken kívül
álló okból – nem javaslom Köztársasági Elnök Úrnak. Ennek megfelelõen a
várossá nyilvánítás kérdésében döntési jogkörrel rendelkezõ Köztársasági Elnök
2011. évben nem hozott várossá nyilvánításról szóló határozatot.
A Tszt. 17. § (2) bek. rendelkezései szerint a miniszter tájékoztatja az érintett
képviselõtestületet arról, hogy a kezdeményezésüket miért nem lehetett még
döntésre elõterjeszteni, megjelölve, hogy mely területeken, milyen fejlesztések
szükségesek az elõterjesztéshez. Fentiekre tekintettel tájékoztatom, hogy a
kezdeményezések támogatását fenti indokokra tekintettel mellõztem,
álláspontomat nem a beérkezett pályázatok értékelése során feltárt esetleges
településszerkezeti, fejlettségi vagy térségi ellátási hiányosságokra alapoztam.
A városi cím adományozásának fent említett jogszabályi háttérkörnyezete
módosítását és elfogadását követõen a következõ években benyújtott
kezdeményezések értékelése során álláspontom szerint megalapozott szakmai
döntés születhet, mely során a felülvizsgált feltételrendszer alapján kerülhet
majd sor városi cím adományozására. A feltételrendszer elfogadását követõen a
kezdeményezõ képviselõ testületek – annak kereteit figyelembe véve –
dönthetnek majd a várossá nyilvánítási kezdeményezésük ismételt benyújtását
illetõen
Budapest, 2011. július

dr. Navracsics Tibor
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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Közérdekû felhívások, tájékoztatók
Rendészeti Nap Csákváron
A rendezvény másodszor került megrendezésre a sportintézmény és a park
területén, melyen hét település önkéntes tûzoltója, polgárõre, a Székesfehérvári
Városi Önkormányzati Tûzoltóság, a Magyar Máltai Mentõszolgálat 108 fõvel, a
Bicskei Rendõrkapitányság, a Csákvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület, és a
Csákvári Polgárõrség vett részt. A rendezvény célja, hogy megismertesse a falu
lakosságát a rendvédelmi és katasztrófa védelmi szervezetek mûködésével,
közvetlenebb kapcsolatot alakítson ki az itt élõkkel a közös célok hatékonyabb
elérésére. Vendégünk a Magyar Máltai Mentõszolgálat Egyesület, idén
Csákváron ünnepelte huszadik születésnapját. Eddig több mint harmincötezer
bevetésen vettek részt, több száz önkéntes aktivistájukkal. Katasztrófa és
Mentõegységük kétszáz személy mentését, elhelyezését és ellátását tudja
biztosítani 4 órán belül. Az ünneplés mellett évi rendes képzésüket is itt tartották,
melybe bevonták a Csákvári ÖTE több tagját is. Tüdõszûrõ autóbuszuk ingyen
tüdõszûrést végzett a község lakosainak. A programot hagyományosan a
gépjármû felvonulás nyitotta meg. A polgármester kiemelte a közfeladatot ellátó
rend-, és katasztrófavédelmi civil szervezetek fontos megelõzõ tevékenységét,
majd munkájuk elismeréseként Polgármesteri Köszönõ Oklevelet adott át Hideg
László polgárõrnek, Keller Ferenc rendõr õrnagynak és Kaiser Gábor önkéntes
tûzoltónak példás feladatellátásukért. Egyperces tiszteletadással, halkan síró
szirénával emlékeztünk a szolgálat közben életüket vesztett emberekre. A
rendezvény fõvédnöke dr. Balázs Sándor a Bicske Városi RK Kapitánya a közös
munkát, az együttmûködést méltatta köszöntõjében. Az MMMSZ elnöke Dr.
Horváth Tamás az egyesület életérõl beszélt, megköszönte részvételük
lehetõségét, a hivatásos és egyesületi szervezeteknek sok sikert, a résztvevõknek
hasznos tanulást és jó egészséget kívánt. Rendezvénysátrak (falu sátor, egészség
sátor, nagymama lekvárja sátor, rendõrségi sátor és a gépeszközök) színesítették
az eseményt. Bemutatót tartott a Rendõrség Kutyás Szolgálata, az MMMSz, és a
Csákvári Kempo SE. Az RTG szûrést 130 fõ vette igénybe, az Egészség sátorban
a vérnyomás-, vércukor- és testtömegsúlyarány mérést több mint száz ember. A
rendezvényre a Rendészeti Kerekasztal harmincháromezer forintot költött nem
önkormányzati forrásból. Köszönjük a segítõ embereknek hasznos, fontos
munkájukat, és minden résztvevõnek, hogy megtisztelték rendezvényünket.

Lezárult az önkormányzati komposztálási
mintaprojekt
Csákvár Nagyközség Önkormányzata közel 10 millió Ft uniós támogatást nyert a
„Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetõségeket népszerûsítõ, terjedésüket
elõsegítõ mintaprojektek” címû pályázati kiíráson az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében. A 10.247.000 Ft
összköltségvetésû projekt keretében összesen 350 db komposztáló edény került
beszerzésre. 2011. június 24-én 16 órakor kezdõdött a Csákvár Nagyközség
Önkormányzata komposztálási mintaprojektje zárórendezvénye. A komposztláda
tulajdonosok regisztrációja után, a korábbi két rendezvényen elhangzott
komposztálási ismertetõ elõadások elméleti elsajátításának felmérésére tíz
kérdésbõl álló kérdõívet töltöttek ki a résztvevõk. Ezt követõen egy újabb, összegzõ
elõadást hallgattak meg a résztvevõk a komposztálás jelentõségérõl és folyamatáról.
A zárórendezvényt megnyitó dr. Nagy István alpolgármester úr a komposztálási
mintaprojektet teljes sikernek könyvelte el, mert a visszajelzésekbõl ítélve a
résztvevõk több, mint 90%-ának sikerült elsajátítania a komposztálás helyes
technikáját és várhatóan a jövõben is hozzájárul e tevékenységével a
környezetvédelemhez. A komposztálásról bõvebb információ a www.csakvarert.hu
oldalon.
Kapcsolat: Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala,
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
Név:
Nagyné John Ágnes 22/582-310/22/354-135 titkarsag@csakvar.hu

Intézményi hírek - Esterházy Iskola
TANKÖNYVOSZTÁS
Az iskolai tankönyvek augusztus 26-án pénteken 8 és 17 óra között
vehetõk át az új iskolában.

Intézményi hírek - Családsegítõ Szolgálat

Közérdekû felhívások, tájékoztatók
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
2011.június 25. Metykó Kinga és Kiss Tamás
2011.június 25. Szikszai Marianna és Klupács Roland József
Szeretettel gratulálunk!

BÚTORADOMÁNYOK
Az Önök felajánlásainak köszönhetõen sok csákvári családnak tudunk segíteni
bútoradományok közvetítésével. Segítségüket ezúton is köszönjük! Kérjük
Önöket, hogy felajánlásaikkal ezentúl is segítsék a rászoruló csákvári
családokat. Leggyakrabban az alábbi használt, de még használható eszközök,
tárgyak iránt mutatkozik igény: mosógép, kályha, hûtõszekrény, emeletes
gyerekágy, mikro. Ha Önöknek már nincsen szüksége rá, és csak a helyet
foglalja, kérjük, gondoljanak arra, hogy más még hasznát tudja venni.
Köszönettel: Családsegítõ Szolgálat tel.: 22/354-310
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SÍRKÕ
Minden árkategóriában
1 személyes garnitúra, gránit fejrésszel 140.000Ft-tól
2 személyes garnitúra, gránit fejrésszel 200.000Ft-tól

Balogh István
kõfaragómester
BODMÉR
Tel/Fax 0622-582-073
Mobil 0620-344-6240
A készlet megtekinthetõ: www.sirkobodmer.hu

TÛZOLTÓ ELISMERÉS
Magyar Tûzoltó Szövetség Országos Választmánya a Csákvári Kórház
Intézményi Tûzoltóraja négy tagjának, tûzoltó szolgálatban végzett
huszonöt éves önkéntes tevékenységéért:
Tûzoltó Szolgálati Érem kitüntetést adományozta
Kitüntetett önkénteseink: Adamek József, Járó János, Eigner István,
Kaszap János, Perus Tamás (posztomusz)
A kitüntetéseket Szabó Mihály a Csákvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke
a tûzoltó szertár csapattermében kötetlen beszélgetés keretében adta át.
Kitüntetésükhöz gratulálunk, további tevékenységükhöz jó erõt és egészséget
kívánunk.

Angol rózsa Használtruha bolt

APRÓHIRDETÉS

EGYÉNISÉG ÉS ELEGANCIA

Teljes körû kertgondozás, fûnyírás,
fûkaszálás, parlagfû mentesítés.
Szabó Sándor 06-70/548-1602
Új Steam Home 3000 takarítógép,
gõzölõs tisztító, vasalóval 150.000 Ftért eladó. A gép új ára 388.000 Ft.
Tel.:22/ 354-465
Családi ház Csákváron eladó.
Irányár: 8 M. Ft. 72 cm-es színes Tv,
fûszegély-nyíró, porszívó eladó.
Érd.: 06-20/314-7748

EGYEDI-, ELEGÁNS-, MÁRKÁS-, ANGOL
HASZNÁLT RUHÁK ÉS LAKÁSTEXTÍLIÁK KIVÁLÓ
MINÕSÉGBEN

Színes asztalterítõk, függönyök, sötétítõk,
ágyhuzatok és ágytakarók a mezei virágok
színeit keltik életre lakásunkban.
EGYSZERÛ MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK,
HOGY JÓ LEGYEN ÖNNEK OTTHON LENNI.
Kezdje nálunk az új tanévet!
Gyermekruhák, sportruhák,
farmerek,pólók, ingek
széles választékban kaphatók.

ÖLTÖZKÖDJÜNK A TERMÉSZET SZÍNEIBE!
NYITVATARTÁS

Címünk: Csákvár, Kertész utca 15. H-P: 9-11;14-17
Ho nl ap : ww.angolrozsa .hu
Szo.: 9-12

Szewretettel és tisztelettel: Árki Tünde(0620)2299-242

ÉRETTSÉGIZZEN ESTI
TAGOZATON CSÁKVÁRON!

A Kun László Középiskola és
Szakiskola
Csákvári Tagintézménye
FELVÉTELT HIRDET
a 2011/2012-es tanévre gimnáziumi
képzésre.

A beiratkozás ideje:
2011. július 23-án 9:00-tõl 12:00-ig,
augusztus 23-án és 25-én 15.00-tól
18.00-ig.

A beiratkozás helye:

ÁLLÁS HIRDETÉS
A Mese – Vár Óvoda (8083 Csákvár Ady E. u. 2.) pályázatot hirdet - a
Közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A § alapján –
kisgyermeknevelõ bölcsõdei gondozó munkakör betöltésére.
Képesítési feltételek: közép, vagy felsõfokú kisgyermeknevelõi bölcsõdei
gondozói szakképesítés.

A jogviszony tartama: határozatlan idejû, a foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Csákvár Ady E. u. 2.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2011. szeptember 1.
Illetmény megállapítására és egyéb juttatásokra a Kjt. rendelkezései
irányadóak.
A pályázathoz kérjük benyújtani: önéletrajz, iskolai végzettséget,
szakképzett-séget igazoló okirat másolata,motivációs levél.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 26.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, vagy e-mailben.
Levelezési cím: Mese – Vár Óvoda 8083 Csákvár Ady E. u. 2
E-mail cím: csakvarovoda@freemail.hu
Információ kérhetõ a megadott e-mailen.

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár
Köszönet Jutkának
Mészáros Sándorné Jutka (kisebb megszakítással) 1976 óta dolgozott a községi
Mûvelõdési Házban,majd az összevont intézményben és végül a Floriana
könyvtár dolgozójaként ment nyugdíjba 2011 július 31-én. 35 év munka, amit
mindig töretlen jó kedéllyel, jobbító szándékkal, ötletekkel, józan logikus ésszel
és szeretettel az emberek iránt végzett. Én 2004 óta dolgoztam vele és
mindenkinek ilyen munkatársat kívánnék. Bármikor és bármiben számíthattam
rá, odafigyelõ, tanulni akaró, segítõkész, empatikus munkatárs volt.
Azért nem Búcsú az írásom címe, hisz nem búcsúzunk, csak már nem dolgozunk
együtt, de a köztünk kialakult kötõdés megmarad.
Kívánok Neked minden volt munkatársad nevében is sok örömet további
éveidben, élvezd a nyugdíjas éveidet ugyanúgy, ahogy a munkádat élvezted és ezt
mindenkire kisugároztad.
Munkatársad: Ildikó

Tacskó kan kiskutyák ingyen elvihetõk.
Érd.: 06-30/610-7989

Esterházy Iskola, Csákvár, Szabadság
tér 8. sz.

A beiratkozáshoz szükséges:
?
személyi igazolvány
?
TAJ-kártya,
?
a legmagasabb iskolai végzettséget

igazoló bizonyítványok,
12000 Ft ( iskolafenntartói hozzájárulás )

Érdeklõdni lehet:
KUNSTÁR BÉLA
tagintézményvezetõnél
a 06-30-415-0804-es telefonszámon.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesanyánk, özv. Prax
Györgyné temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, és
gyászunkban részvételükkel is
osztoztak.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk a Kálvin Otthon
minden dolgozójának Filkorn néni
ápolásában nyújtott lelkiismeretes és
áldozatos munkájáért.
A család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Györök Károlynét (sz.:
Szabó Julianna) utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló család

Hírmondó
Csákvári-Bodméri

Kiadó:
Csákvár Nagyközség és Bodmér
Község Önkormányzata
Készült: GésG Nyomda Bt.
Székesfehérvár, Homoksor 18.
Tel./Fax: (22)338-674
E-mail: gesgnyomda@freemail.hu
Szerkesztõ-bizottság elnöke:
Mészárosné Ágoston Ildikó
Szerkesztõ bizottság tagjai:
Faddi Péterné
Knausz Imre
Szmolkáné Bene Ibolya
Tamásné Metlágel Ildikó
E-mail:hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: augusztus 23.

FIGYELEM
A DUNA TV-ben 2011. július 31-én levetített ÍZÕRZÕK címû mûsor
(amely Csákvárról szólt) teljes anyaga és receptjei DVD-n 1500 Ft+
postaköltség áron megrendelhetõ (ajándéknak, reklámanyagnak).
Rendeléseket a DVD árának kifizetésével és elérhetõség megadásával
leadhatják Szmolkáné Bene Ibolyánál a Polgármesteri Hivatalban.
További információ: 30/246 6862 vagy
rendezvenycsakvar@gmail.com

TV, INTERNET és TELEFON
A KÁBELSAT-2000 KFT-TÕL!!!
SZERETNE SPÓROLNI? - CSÖKKENTSE ELÕFIZETÉSI DÍJÁT
DUPLA CSOMAG (TV+INTERNET) VAGY
TRIPLA CSOMAG (TV+INTERNET+TELEFON) KEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉVEL, EGY ÉV HÛSÉGNYILATKOZATTAL!

BELÉPÉSI DÍJ: 0 FT
Dupla csomagok (kábeltelevízió és internet) már 4350 Ft-tól
Tripla csomagok (kábeltelevízió, internet, telefon) már 4680 Ft-tól
Az akció feltételeirõl érdeklõdjön a következõ elérhetõségeinken:
Telefon: (22) 503-259 (9-17 óráig)
Üzletkötõ (20) 541-3711 (Mészáros Sándorné)
Email: kabelsat@kabelsat.hu

2011.augusztus
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2011.06.25.-07.02. Burián Miklós alkotótábor Környebányán
„Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, Jobb dolgunk
VOLT, mint erdõn a madárnak!” Ezt énekeltük nap mint nap, hiszen a tábor
minden lakója megtan ulta a dalt, mert így érezte magát a táborozás alatt. Olyan
dolgokat éltünk át együtt, amik szinte csak a mesékben fordulnak elõ. Közel
negyvenen alkottunk ott jó hangulatban, örömtelien, fegyelmezetten, önként,
jókedvünkbõl, hiszen mindent kipróbálhattunk: gyöngyfûzést, és szövést,
csomózást, makramézást, origamit, papírrózsa-készítést, üvegfestést,
agyagozást, csipeszfigura-készítést, bõrtokvarrást, rajzolást és festést, bábozást
és verselést, olvasást és színészkedést, tanáraink vezetésével.

2011.07.08. Csákváriak is „harcoltak” a római seregben…

2011.07.04. Strasbourgban, az Európai Parlamentben jártunk
Herczog Edit csákvári EP képviselõ meghívására a májusi Európa Nap és
Vértesi Sportnap megszervezéséért jutalmul Hartégen Gyula, Kiss Roland és én,
Szmolkáné Bene Ibolya, Strasbourgba utazhattunk. Valamennyi EP képviselõ
évente több látogatót meghívhat egy parlamenti látogatásra. A mi csoportunkat
az EU vetélkedõk diáknyertesei, szervezõi és a Tarsoly Ifjúságért Egyesület
tagjai alkották. A három nap programokban és élményekben igen gazdag volt.
Szállásunk Baden- Baden-ben volt, így lehetõségünk nyílott fürdõzésre és a
város felfedezésére a világhírû fürdõhelyen. Másnap látogattunk Strasbourgba az
Európa Parlamentbe. Különleges élmény volt betekinteni a parlament
munkájába a látogatóknak fenntartott karzatról. Így láthattuk Lengyelország
elsõ óráit az elnökség élén, s hallhattunk képviselõi vitát is. A parlamenti ebédet
hosszú és tartalmas városnézés követte, s csak éjszaka értünk szállásunkra.
Hosszú, fárasztó buszozás után, életre szóló élményekkel gazdagon tértünk haza
a kirándulásról. Az Európai Parlament meglátogatása olyan megtisztelõ
lehetõség volt számunkra, melyet legszebb élményeink közé tehetünk.

...természetesen az ókorban Floriana település lakosai közül is tagjai lehettek egy
római seregnek, de a júniusban, Csákberény közelében forgatott legújabb Asterix
és Obelix sorozatban szereplõ római seregrõl van szó. Igen, két csákvári fiatal
Soós Lajos és Szmolka Tibor jelentkezett a Fejér megyei Hírlapban megjelent
statisztaválogatásra, és sikerült bekerülniük a római harcosok közé. A június 17tõl kezdõdõ munka elõször néhány nap gyakorlással a feladat megtanulásával
kezdõdött, csak a különbözõ alakzatok begyakorlása után forgatták - immár
jelmezben- a jeleneteket. A Kopasz-hegy mellett július 8-ig tartó felvételek egy
életre szóló élményt nyújtottak a fiúk számára, bár a munka igen gyakran
megizzasztotta õket: napi 10-12 órát a tûzõ napon állni, több kiló fémbõl készült
fegyvert, vértet, sisakot cipelni, egy-egy jelenetet többször is felvenni, hát ez nem
mindig csalt mosolyt az arcukra. A kemény munka mellett statisztaként teljes
ellátást, szükség esetén még naptejet is kaptak. Izzadtság, vicces és nehéz
pillanatok, egy életre szóló emlék, s a jövõre bemutatásra kerülõ filmen egy-egy
felvillanó képkockán a római sereg, amelyben õk is ott vannak. Ennyit jelent Lali
és Tibor számára ez a filmforgatás.

2011.07.09. Katolikus zarándoklat Máriazellben
A vértesboglári, szári, újbarki és a csákvári
egyházközségek közös zarándoklaton jártak
Máriazellben. Megkoszorúzták gróf Esterházy
Móric sírját, szentmisén vettek részt a
kegytemplomban és keresztutat jártak a kálvárián.
Július elején a karitász csoport a családsegítõ
szolgálat közremûködésével több, mint száz
család részére adományt juttatott el, amelyet az
Európai Uniós Segélyalapítványtól kaptak.
Köszönet Bagoly Lajosnénak az adminisztrációs
munkák elvégzéséért.

2011.07.30-06.03. Magyar Világtalálkozó
A Cimborák Férfikórus nagy sikerrel szerepelt Balatonlellén, az I. Magyar
Világtalálkozón, ahová Csákvári Református Egyház Elnöksége szervezte le a
Kórust.

Megkezdte felkészülését...

2011.07.04-06 Jutalomtáborozás Boglártanyán
A Madarak és fák napi vetélkedõsorozatban elsõ helyezést elért gyerekek (24 fõ)
jutalomtáborozáson vettek részt Boglártanyán. Élményekben gazdag három
napot volt ez. Megismerkedtünk a vaddisznó dagonyázó élõvilágával.
Ellátogattunk a közeli „meseerdõbe”. Tanulmányoztuk az erdõben és a réten élõ
állatok életmódját. Éjszakai túrán csodáltuk a szebbnél szebb csillagképeket.
Naponta gondoztuk a tanyán élõ állatokat és közben nagyokat számháborúztunk,
métáztunk, fociztunk és finomakat ettünk. Az utolsó délelõtt madárgyûrûzéssel,
trófeák megismerésével telt, a gyerekek egy játékos feladat során bemutatták
megszerzett ismereteiket. A legjobb diákokat jutalmaztuk. Köszönjük Aczél
Gergely erdei iskolavezetõ munkáját. Reméljük, jövõre is visszatérhetünk.

...az NB III-as labdarúgó-bajnokságra az Aqvital-Publo Csákvár, a megyei
osztály után egy szinttel feljebb is bizonyítanának a fiúk. Kevés csapat mondhatja
el magáról, hogy úgy nyer meg egy bajnokságot, hogy nem szimplán veretlenül
teljesít az egész szezon során, de még pontot sem hullajt harminc bajnoki
mérkõzésen át. A Fejér megyei elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságot 100%-os
mérleggel megnyerõ – 30 mérkõzésen szerzett 90 pont- Csákvári Torna Klub
megkezdte felkészülését a 2011/2012-es szezonra – immár az NB III-as
pontvadászatra.
Az Aqvital-Publo Csákvár sikerességének egyik titka – természetesen a
futballtudáson kívül – a jó csapategység és a remek öltözõi hangulat, ami az új
szezonban is megmaradhat, hiszen egyedül Györök Tamás jelentette be
visszavonulását. Érkezik a csapathoz a csákvári születésû, Vasastól visszatérõ
Szarka Zsolt, és egy ausztriai kitérõ után, az 1985-ös születésû Imrik László.
Nyigri Richárd vezetõedzõ szerint azért tudtak olyan jól szerepelni a megyei elsõ
osztályban, mert mindenki profi szemlélettel ment ki az edzésekre és a
tétmérkõzésekre egyaránt. Az Aqvital-Publo Csákvárról bõvebb információk
megtalálhatóak a hamarosan megújuló www.cstk.hu internetes oldalon.
PECSU PRESS

Hírmondó KRÓNIKA 2011. augusztus

Eseménynaptár 2011.08.01. – 08.31.
AUGUSZTUS
01-05.
06-11.

Múzeumi tábor Vértes Múzeum
Erdei tábor jelentkezés: Dornyi Gergely 06 70/315 2113
Csákvári Természetjáró Egyesület

13.17:00
19.

Kreatív kezek hobbimûvész kiállítás Vértes Múzeum
Szent István napi ünnepség

19-20.

FLORIANA NAPOK

19.

Ökumenikus istentisztelet, Községi ünnepély,
Bódi Guszti és a Fekete Szemek fellépése, Viking koncert
Kézmûves- és kirakodóvásár, Lovasprogram,
du. színpadi programok, Marica grófnõ operettelõadás,
szabadtéri diszkó

20.

A programok a csákvári Pihenõparkban kerülnek megrendezésre
Részletes program: plakátokon, szórólapokon, honlapon, képújságon

2011.07.09. Olajképek a Vértes Múzeumban
Mikonya Mónika olajfestményeibõl álló kiállítás látható a Vértes Múzeum
kiállító termében. A számos érdeklõdõ elõtt Majorné Kiss Mónika nyitotta
meg a tárlatot, s Takács Tímea által vezényelt oroszlányi gimnázium
kórusa elõadásában elhangzott dalok színesítették a megnyitó hangulatát.
A mûvésznõ általános iskolai évei után egy idõre eltávolodott a
mûvészettõl, ugyan vonzotta az iparmûvészet és az aranymûvesség, mégis
a pénzügyi pályát választotta, s jelenleg a Munkaügyi Központban
dolgozik. Ott a munkatársai és maga örömére különbözõ monochrom és
színes képekkel tette izgalmassá az irodája valamint otthonának falait.
2007-ben érte a valódi áttörés, amikor közgazdászként talált vissza az alig
járt útra. Egyik kolléganõje lányától kapta a késztetést, aki már maga is
gyakorolta a festészetet. Õ ismertette meg Simon M. Veronika
festõmûvésszel, kinek az évenként megrendezett különbözõ nyitott
kurzusain érlelte tovább tehetségét. Itt ízlelhette meg az airbrush,
encaustic, capaplex technikákat, s az alkotás során alkalmazott eszközök
rutinos használatát is magáévá tette. Ennek az inspiráló környezetnek, az
elsajátított technikai ismereteknek, s a tehetségbõl merítõ önállóságnak
gyümölcse mosolyog most vissza a Vértes Múzeum tûzoltótornyának
belsõ falairól, mely délutánonként augusztus 10-ig tekinthetõ meg a
múzeumban.

20.

Csákvári emléktáblák koszorúzása összevontan, Vértes Múzeum

BODMÉR SZENT ISTVÁN NAPI FALUNAP
20.16:00

Vértesboglári mazsorett csoport
Ünnepi köszöntõ (Balogh István polgármester)
Megemlékezés a falu 700 éves fennállásáról
Kulturált környezetû lakóház elismerõ cím adományozása.
Új kenyér megáldása és megszegése (Kolozsvári Kiss János
református lelkész)

17:00
19:00
20:00

Fõvárosi mûvészek mûsora, Újbarki Nyugdíjasklub
énekkara, Vértesboglári nemzetiségi tánccsoport
Faluvacsora
Utcabál

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
AUGUSZTUS
Katolikus Egyház
Plébánia hivatali órái:
Hétfõ
15.00 – 17.00
Kedd Szerda Péntek 9.00 – 11.00
Plébánia telefonszáma:
354 – 369
A Prohászka közösségi házban csütörtökönként 17.00-18.30 karitászos ruhaosztás
van. Ebben az idõpontban adományokat is szeretettel elfogadnak.
Elsõpéntekenként az atya a beteg híveket szeretettel meglátogatja. Vasárnap
délelõttönként a világi áldoztatók szívesen elmennek áldoztatni a kórházba és a
beteg vagy idõs hívekhez a faluban. Akik kérik, jelezzék a fenti telefonszámon.

Református Egyház
15 16:00 Kálvin János, a nagy reformátor munkásságát bemutató kiállítás
Kálvin Galéria
20 10:00 Szobor leleplezés megemlékezve államalapító királyunkra, s a keresztény államalapításra

Hittanos gyermekeink Balatonfûzfõn, ragyogó idõben töltöttek együtt
egy hetet, a kifogástalan jó idõben, közben hitbeli dolgokban is
erõsödtek, sok verset, éneket, bibliai történetet tanultak.

Evangélikus Egyház
2011.07.14. Nevet kaptak az elsõ magyar vércse valóságshow fiókái
Fontos állomásához érkezett a MAVIR Villamosenergia-ipari
Rendszerirányító Zrt. és a Pro Vértes madárvédelmi programjának
keretében életre hívott vércse valóságshow. Csákvár határában élõ adásban
gyûrûzték meg a 25 méteres magasságban fészkelõ vörös vércséket. A
madárvédelmi szakemberek vizsgálata után, a kis vércsék névadására is
sor került. Vitéz és Virág – mostantól így hívják azt a két fiókát, akik
megfigyelését Viszló Levente munkatársai, Kovács Ramóna és Naszádos
Anna végzik. 2011 tavasza óta nemcsak a szakértõk, de az egyszerû
érdeklõdõk is figyelemmel kísérhetik egy vércsepár mindennapjait. És
ehhez még csak a lakásból sem kell kimozdulni - elég, ha felmegyünk a
Facebookra, vagy a www.mavir.hu oldalra, hiszen a bekamerázott
mûfészeknek köszönhetõen bárki követheti a vércseszülõk – Kincsõ és
Vértes – és a két fióka mindennapjait.
A fészkek kihelyezését a madárvédõk javaslataira a MAVIR
vezetékfelügyelõségeinek dolgozói építik ki a magasfeszültségû
oszlopokra. A villamos szakemberek és a madárvédõk ezért dolgoznak
évtizedek óta azon, hogy minél biztonságosabb legyen a madarak számára
a hálózat.

7-14.
Pyrbaumi-csákvári közös ifjúsági tábor Balatongyörökön
A táborról információt kérhetnek Mészáros Tamás felügyelõtõl vagy
Szebik Károly lelkésztõl.

Csákvár-Gánt Tv
AUGUSZTUS HAVI MÛSORA

Augusztus 1. h.
Augusztus 4. cs.
Augusztus 8. h.
Augusztus 11. cs.
Augusztus 15. h.
Augusztus 18. cs.
Augusztus 22. h.
Augusztus 25. cs.
Augusztus 29. h.

Fazekasnap (ism.)
Csákvári Híradó (ism.)
Pedagógusnap;
Rendészeti nap a Mese-Vár Óvodában;
Trianoni megemlékezés
Adásszünet
Adásszünet
Adásszünet
Adásszünet
Pedagógusnap;
Rendészeti nap a Mese-Vár Óvodában;
Trianoni megemlékezés(ism.)
Gánti testületi ülés
Csákvári Híradó

