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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. au-
gusztusi nyilvános és zárt ülésein végzett munkájáról

A képviselő-testület 2013. augusztus 12-i nyilvános ülésén az alábbi ha-
tározatokat hozta:
• Engedélyezte a 2012. december végén, az állam általi részleges átválla-
lást követően még fennálló adósságának állam általi átvállalásának kezde-
ményezését, és döntött az ehhez szükséges 7 %-os önerő biztosításáról.
• Döntött az ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú, 100 %-os támogatottságú 
„Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok 
számára” elnevezésű pályázat benyújtásáról, amely a közös önkormány-
zati hivatal szervezetfejlesztését szolgálja.

A képviselő-testület 2013. augusztus 14-i nyilvános és zárt ülésén az 
alábbi döntéseket hozta:
• Elfogadta az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományo-
zásuk rendjéről szóló 13/2013. (VIII.14.) számú önkormányzati rendele-
tét.
• Helytörténeti kutatásaiban végzett több évtizedes eredményes 
munkájáért Csákvár hírnevét öregbítő rendezvények, kiállítások, színi 
előadások, évfordulók megszervezéséért, példamutató természetszerete-
téért Kenyéri Kornélia részére „Csákvár díszpolgára” posztumusz elismerő 
címet adományozott.

Dr. Szöllősy Tamás
igazgatási irodavezető

Botka Valéria 1928. június 10-én született Arakon. 1950-től négy éven át 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanult, majd a Magyar Rádió zenei 
osztályára került, ahol férje, Dr. Csányi László vezetése mellett dolgozott. 
1954 őszén megalapították a Magyar Rádió Gyermekkórusát, amit fér-
jével egészen 1986-ig vezettek jelentős hazai és külföldi sikereket érve 
el: nemcsak európai útjaik voltak, hanem az USA és Kanada mellett több 
alkalommal Japánban is turnéztak. 
1970-ben Botka Valéria alapította meg a Magyar Állami Operaház Gyer-
mekkarát, aminek az élén szintén 1986-ig állt. Több neves díjat és állami 
elismerést kapott szakmai pályafutása során. 
Botka Valéria 85 éves volt. 
Nyugodjék békében. Emlékét megőrizzük..

Csákvári Önkormányzat beszámolója

Hírmondó
Bodméri Önkormányzat beszámolója

     Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2013. augusztus 27.-én megtartott rendkívüli nyilvános 
üléséről. 

Napirendek:
1. A faluház előtti közterület rendezése, Magyar Sándor utca Csákvári út 
kereszteződésének kiszélesítése.
A munka elvégzésére 3 cégtől lett árajánlat bekérve. Bodmér Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy a Bodmér 
faluház előtti közterület a Vasvári Pál köz sarkáig bezárólag, tisztító aknák 
beépítésére, aszfaltozásra valamint a Magyar Sándor utca, Csákvári út 
kereszteződésében meglévő áteresz meghosszabbítására, annak aszfal-
tozására kiirt pályázatra a SOSO Földszer Kft adta a legkedvezőbb ára-
jánlatot 2.400.000 Ft + ÁFA, így a munka kivitelezésével őket bízza meg 
a Képviselő-testület. A kivitelezés fedezetét a 2013. évi költségvetéséből  
biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerződés 
aláírására. 

Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. szeptember 11.-én megtartott soron következő nyilvános 
üléséről.

Napirendek:
1. Tájékoztató a Vértesboglári Napköziotthonos Óvoda munkájáról.
Vértesboglár Önkormányzata 2013. januárjában módosította Alapító oki-
ratát, amely szerint az Általános Művelődési Központ januártól is meg-
marad attól függetlenül, hogy az általános iskola állami fenntartású lett. 
Az Általános Művelődési Központ vezetését Hunics Ildikó látja el. Az ÁMK 
magába foglalja az óvodát, a művelődési házat,  az óvodához tartozó 
konyhát valamint a könyvtárat. A nyár folyamán szépen felújított csalá-
dias környezetű óvodában fogadják a gyermekeket.

2. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról.
A Képviselő-testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját a két ülés 
között végzett munkáról.

3. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének első féléves 
végrehajtásáról.
A pénzügyi iroda törvényi kötelezettségének eleget téve a Magyar Állam-
kincstár felé a félévi beszámolót leadta. Pénzforgalmi bevételeink alaku-
lása időarányosan megfelelő. Az iparűzési adó és a gépjármű adó félévi 
teljesítése meghaladta az előirányzott összeg 50 %-át. Kiadásaink is az 
előirányzatnak megfelelőek voltak az útfelújításokra elkülönített 8 millió 
forint kifizetésre került. A beszámolót a Képviselő-testület elfogadta és 
megköszönte a pénzügyi iroda munkáját. Tájékoztatásul közöljük, hogy a 
pénzügyi irodát Sörösné Mohácsi Krisztina bodméri lakos vezeti. Az ed-
digi irodavezető Trimmel Anna nyugdíjba vonult.

4. Közterületek filmforgatás célú használatról szóló rendelet megalko-
tása.
Törvényi felhatalmazást kapott a települési Önkormányzat, hogy a tu-
lajdonában álló közterületek filmforgatási célú használata díjának felső 
határát rendeletben állapítsa meg. Ez nem jelenti azt, hogy Bodméron 
belátható időn belül filmforgatás lenne, a rendelet alkotásával törvényi 
kötelezettségünknek tettünk eleget.

5. Aktuális ügyek.
• A polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet egy sajnálatos 

halálesettel kapcsolatos gyermek elhelyezési ügyben kialakult helyzetről. 
• Tájékoztatott továbbá a nyugdíjba vonuló lelkész házaspár 

helyzetéről is szolgálatukat megköszönve Isten áldását és jó erőt, egész-
séget kívánt a nyugdíjas éveikre.

Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

2013. szeptember 28-án elhunyt Botka Valéria,
Dr. Csányi László,

Csákvár díszpolgárának felesége.



KéziLaBDa utánpótLás siKereK
A XIII. nemzetközi Balaton kupa kézilabda torna szép csákvári sikereket 
hozott. 
Az U-11-es korosztályban csapatunk valamennyi mérkőzését megnyerte 
és szerezte meg a tornagyőzelmet a NIKE Mesztegnyő illetve az ukrán 
Kárpátalja előtt. 
Az U-13-ban csapatunk szintén remekül helytállt. A csoportmérkőzések 
során a 3. helyen végzett, majd az elődöntőben magabiztosan verte a 
szlovák Kosice csapatát. A döntőben a Siklós ellen a tisztes helytállás vé-
gül is 2.helyezést eredményezte az igen erős mezőnyben. 

Kölöndíjas játékosaink: 
U-13 : legsportszerűbb csapat 
Ebben a korosztályban a legjobb kapus : Hibácska Blanka( aki a két évvel 
idősebb korosztályban lett különdíjas !) 
U-11: A torna legjobb játékosa : Kovács Barbara 

A csapat tagjai: 
U-11: Hibácska Blanka, Jankovics Alexandra, Füzes Angelika, Oszoli 
Evelin, Kovács Barbara, Sztányi Dorina, Kókány Krisztina, Schneider 
Laura, Dubán Nikolett, Bakonyi Adrienn, Besser Fanni, Márkus Or-
solya. 

U-13: Babai Martina, Hibácska Blanka, Máhr Evelin, Orbán Dorina, 
Pálfi Kira, Sárvári Krisztina, Bese Alexandra és az U-11-es csapat tag-
jai közül: Kovács Barbara, Sztányi Dorina, Kókány Krisztina, Schneider 
Laura, Füzes Angelika. 
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

GóLyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

Július 1-én Kemény Emília a Bem utcába.
ugusztus 1-jén Pej Ádám Bendegúz a Bodmérra, a 
Vasvári Pál közbe,
augusztus 11-én Szebik Mátyás Kristóf Csákvárra, a 
Luther utcába,
augusztus 17-én Hermán Szonja Erika Csákvárra, a 
Kálvária utcába.

IsteN hozta a kIs jövevéNyeket CsákvároN!

intézményi hírek - sportközpont

OKtóBeri OrVOsi üGyeLet
Csákvár és vonzáskörzete hétvégi és hétközi orvosi ügyelet

3., 10., 17., 25., 26., 27.     dr. Gerstner Péter
1., 11., 12., 13., 16. 24., 30.       dr. Kovács László
4., 5., 6., 8., 15., 18., 19., 20., 22., 23., 29. dr. Nagy István
7., 21., 28.     dr. Wiesler Ferenc
2., 9., 14., 31., nov. 1., 2., 3.                       dr. Zsigmond László

TájéKozTaTó papírgyűjTésről
2013.október 7-én és 8-án papírgyűjtés lesz az általános iskolában. 
Az igazgatónő tájékoztatása alapján ezen a két napon papírhulladékot a 
lakosság részéről is fogadnak, leadható a régi iskolában reggel 6:00-9:00, 
valamint 15:00-18:00 óra között. 
A leadott papírból befolyó összeget az egyes osztályok osztálypénz kie-
gészítésére fordítják.

infOrmáCióK a CsáKVári KórházróL
Csákváron és a környékbeli településeken egyaránt aggódnak a Fejér 
Megyei Szent György Kórház Csákvári Gyógyintézete sorsán. Szeptember 
27-én az önkormányzattal folytatott tárgyalást Czakó Imre, a kórház gaz-
dasági igazgatója. A kórház jövőjével kapcsolatban a következőket nyilat-
kozta: 
- Már február óta azon dolgozunk, hogy a csákvári kórházi részleg vesz-
teségét csökkentsük. Ennek érdekében feladatokat adtunk át, ágyszámot 
bővítettünk, és egyértelmű célunk a részleg megmentése, a stabil gaz-
dálkodás megteremtése. 
A polgármester minden, az önkormányzattól telhető segítséget fela-
jánlott a helyi munkahelyek megőrzése érdekében, melyet a kórház 
felsővezetése felé továbbítottak. A lehetőségekkel kap-csolatban a kórház 
és az önkormányzat közötti egyeztetések folyamatban vannak.

CsáKVár-Gánt tV
O K T Ó B E R  H A V I  M Ű S O R A

Október
Október

Október
Október
Október
Október
Október
Október
November
November

7. h.
10. cs.

14. h.
17. cs.
21. h.
24. cs.
28. h.
31. cs.
4. h.
7. cs.

18:00
18:00

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Konfirmálás a ref. templomban
Kiállítások a Vértes Múzeumban:
Gubányi Imréné és Szekeres házaspár
Bérmálás a kat. templomban
Konfirmálás a ref. templomban (ism.)
Kiállítások a Vértes Múzeumban (ism.)
Bérmálás a kat. templomban (ism.)
Csákvári Híradó
MÁK - MRE Bethesda Gyermekkórház
Mihály-nap
Csákvári Híradó (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

házassáGKÖtéseK
2013. augusztus  10-én: Szabácsik Melinda  és Orosz Zsolt

Szabó Mónika  és Kalocsai Béla
2013. augusztus  16-án: Majtán Éva  és Imrefi János

Szemerei Lenke és Magosi László
2013. augusztus  17-én: Csontos Katalin  és Krasztina Zoltán
2013. augusztus  18-án: Oszoli Ágnes és Czvikli Dávid

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

heLyesBítés!
A lapunk szeptemberi számában megjelent Krónika rovatában - Anyatejes 
Világnap ünneplése Csákváron című írásunkban téves jelent meg Zámbó 
Tamás neve. Elnézést a pontatlanságért.



CsáKVári siKereK
a mányi veTélKedőn

Mány is csatlakozott a Szeretlek, Magyarország! országos rendezvényso-
rozathoz, melynek keretében Ismerd meg Magyarországot! c. vetélkedőt 
szervezett. 

A versenyen a csákvári Esterházy Iskola is képviseltette magát, és szép 
eredményeket értek el. A 7.c osztály harmadik helyezett lett, és jutalmul 
egy tortát kapott. A csákvári iskola pedig a helyi, mányi általános isko-
lával megosztott első helyen végzett, így a 100.000 Ft nyereményen is 
osztozniuk kellett. Jankyné Kővári Csilla igazgatónő és az iskolát képviselő 
csapatok azonban az 50.000 Ft jutalomnak is nagyon örültek. 

A csapatoknak gratulálunk, és köszönjük, hogy jó szereplésükkel Csákvár 
jó hírét öregbítették.
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intézményi hírek - esterházy iskola

intézményi hírek - floriana Könyvtár

Könyvújdonságainkból

Ananászlé a szépséges hölgynek
Ui. Szeretlek
Pizza Rosa
Sohaférfi
Villámolvasás a gyakorlatban
Bábel
Kardok vihara (Tűz és jég dala 3.)
Nap, szél, eső (Scolar mini gyerekkönyv)
Mókás kötött gyereksapkák
Repülővel utazunk (Mit, miért, hogyan?)

Pelevin: 
Ahern: 

Susan Wiggs: 
Vass Virág: 

Lantos Mihály:
Leiner Laura: 

Martin:

eseménynaptár 2013.10.01. – 10.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
OKTÓBER
Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:
 Hétfő   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 ruha-osztás van. Ebben az időpontban 
adományokat is szeretettel elfogadnak. 

Református  Egyház
6. 10:00 Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde évnyitója ●  Hívjuk 
és várjuk mind azokat, akik ezen az ünnepi alkalmon is hálaadással vannak 
az óvoda működése iránt.
6. 10:00 Az aradi vértanúkra emlékezünk a KDNP-vel közösen az 
ünnepi istentiszteleten. Azt követően megkoszorúzzuk a templom-udvarban 
lévő kopjafát.
18-19-20. Erdei hittanra Boglártanyán ●  Hívjuk a fiatalokat, hogy 
Isten csodálatos alkotásait a természetben is megszemléljük – sok énekkel, 
bibliai történetekkel és játékkal.
20. 1956-os forradalomra emlékezünk, a templom-udvarban levő 
1956-os szobor koszorúzása a KDNP-vel közösen.
27. 10:00 Újbori úrvacsoraosztás ●  hálát adunk Istennek gondoskodó 
szeretetéért. 
31. 10:00 Reformációért adunk hálát ● úrvacsorás istentisztelet 
       18:00 Közös megemlékezés az evangélikus testvérekkel
A Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának elérhetősége: 
Csákvár, Kálvin u. 9. Tel.: 06-22-354-071

Evangélikus  Egyház
6.   11.00  Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
13.11.00  Családi istentisztelet (vasárnap)
13.16:00  Oroszlány Egyházmegyei kórustalálkozó (vas.)
16.18.30  Férfikört (szerda)
20.11.00  Istentisztelet (vasárnap)
25.19.00  Nagy ifi (péntek)
27.11.00  Istentisztelet (vasárnap)

Október hónap igéje: „A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feled-
kezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.” (Zsid 13, 16)

OKTÓBER
23.   17.00    Ünnepség az ‘56-os forradalom évfordulóján
                        Házasságkötő terem, koszorúzás Szabadság tér  
31.                 Halottak Napi megemlékezés ● Katonai emlékmű 

tV, internet és teLefOn
a KáBelsaT-2000 KFT-Től!!!

SZERETNE SPÓROLNI? - CSÖKKENTSE ELŐFIZETÉSI DÍJÁT
DUPLA CSOMAG (TV+INTERNET) VAGY

TRIPLA CSOMAG (TV+INTERNET+TELEFON) KEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉVEL, KÉT ÉV HŰSÉGNYILATKOZATTAL!

BeLépési DíJ: 0 ft
Dupla csomagok (kábeltelevízió és internet) már 3360 Ft-tól

Tripla csomagok (kábeltelevízió, internet, telefon) már 4010 Ft-tól

Az akció feltételeiről érdeklődjön a következő elérhetőségeinken:
Telefon: (22) 503-259 (9-17 óráig)
Üzletkötő (20) 541-3711 (Mészáros Sándorné)
Email: kabelsat@kabelsat.hu

19.            SZüretI bál éS felvoNuláS
          14.00   HAGYOMÁNYOS SZÜRETI FELVONULÁS
                        A felvonulás megállóinál csákvári néptáncos gyerekek
                        táncolnak, énekelnek.
          ÚtvoNAl:
                           ●  1. Széchenyi u. , Arany J.u.,bokréta u.,  városkút ivó  ● 

                               megálló,műsor
                           ●  2. Petõfi u.,  Nemeskert● megálló,műsor
                           ●  3. temetõ köz,  árpád u.- Kálvária u.sarok ● megálló,műsor
                           ●  4. Mikes u.- rákóczi u.sarok ● megálló,műsor
                           ●  5. Damjanich u., Úttörõ tér ● megálló,műsor
                           ●  6. radnóti u., Csárda ● megálló,műsor
                           ●  7. Szabadság tér  ● megálló,műsor
          20.00    Szüreti bál ● iskola tornaterme
                            A bálon a zenét filotás Gábor és Páli István (Pusi) szolgáltatja
                            belépõjegyek 1000 Ft-ért , 
                            támogató jegyek 500 Ft-ért kaphatók:

buncsák István berényi u (Szódás)
ált. isk. gazdasági irodájában

Kaszapné Márti  virágboltjában
A benzinkúton,trimmel Istvánnál

Óvodában
támogató jegyek az osztályfőnököknél is vásárolhatók.



apróhirDetés
Kertszántást vállalok.
Érd.: Fazekas 06-20/585-3776

Eladó 1 db új állapotban lévő moun-
tainbike férfi kerékpár teljesen fel-
szerelve,  1 db állványos fúrógép, 1 
db asztalos körfűrész erős villany-
motorral, 1 db kovácsüllő.
Ár megegyezés szerint.
Megtekinthetők Csákvár Dózsa Gy. 
u. 3 sz. alatt.

Számítógépek szervizelése, kar-
bantartása.
Érd.: 70/548-1602

HírmondóCsákvári -Bodméri

kiadó: 
Csákvár Nagyközség és Bodmér 

Község Önkormányzata
Készült: G és G Nyomda Bt.

Székesfehérvár, Homoksor 18.
Tel./Fax: (22)338-674

E-mail: gesgnyomda@freemail.hu
Szerkesztő-bizottság elnöke:
Mészárosné Ágoston Ildikó
Szerkesztő bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Knausz Imre

Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Tamásné Metlágel Ildikó

E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: október 20.

KÖszÖnetnyiLVánítás

Köszönetünket fejezzük ki minda-
zoknak, akik id. Bodrogai Gyula 
temetésén részt vettek, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek. Tisz-
teletükkel, szeretetükkel fájdal-
munkat igyekeztek enyhíteni.

Tisztelettel: Bodrogai család
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sírKő
M i n d e n  á r k a t e g ó r i á b a n

1 szeMélyes garnitúra, gránit fejrésszel 140.000ft-tól

2 szeMélyes garnitúra, gránit fejrésszel 200.000ft-tól

Balogh István
k ő f a r a g ó m e s t e r

BODmér
tel/fax: 0622-582-073
Mobil: 0620-344-6240

A készlet megtekinthető: www.sirkobodmer.hu

Ivanics Szilárd
kőfaragó

Vállalom: ● műkő-, márvány-, gránit  sírkövek,
                   kripták készítését

                ● sírkő tisztítást, felújítást

Garanciával, részletfizetési 
lehetőséggel!

Galéria: www.ivanicskofarago.hu
E-mail: ivanicskofarago@t-online.hu
Csákvár, Temető u. Tel: 36-20-9362712

2013. október 15-én 18.30 órai 
kezdettel gépjárművezetői tan-

folyam indul a könyvtárban.
 Információra ajánljuk a

www.stift90.hu 
honlapot.

jelentkezni és érdeklődni 
az 582-310 / 124-es melléken, 

vagy személyesen a könyvtárban 
lehet.

SebéSzeti
magánrendeléS

Dr. Szabó Károly
Sebész főorvos

Csákvár Egészségház
Rendelési idő: péntek 8 -10 óra

Telefonos előjegyzés:
06-30/8461387

(Bordáné Marika)

• Általános sebészeti műtétekről konzul-
táció
• Kisműtétek elvégzése helyi érzéstelení-
tésben (anyajegy, szemölcs, benőtt 
köröm, bőrkeményedés, zsírmirigy, verej-
tékmirigy, bőrtályog)
• Kiskiterjedésű visszér injekciós kezelése
•Aranyér gyűrűzése, lábszárfekély ellá-
tása

● villanyszerelés felelős

  műszaki vezetése,
  e-On regisztrált szerelő.
● villany szerelés

● mérőhely kialakítása

● teljesítmény növelés

  (kismegszakító csere)

tel: 06-20/937-3938

fOGLaLKOzás-eGészséGüGyi (üzemOrVOsi) renDeLés
néGyszemKÖzt az OrVOssaL

KÉRJEN IDŐPONTOT: 30/2376481, 20/9354645,  wieslerferenc@freemail.hu

Eladó üstház üsttel, fa fedővel (kb. 
50l), 20l-es fazék, nagy vájdling, 
zsírosbödönök: 2 db 15l-es, 1 db 
30l-es, hurkatöltő, hastok.
Érd.: 06-20/262-1528

Porszívót és felültöltős mosógé-
pet vásárolnék kedvező áron. 06-
20/3541825

Eladó 1-1 anyadisznó 5 db 5 és 5 
db 8 hetes malacával. Abraktakar-
mányért is cserélhető. Érd. déli 
órákban és 17 óra után Széchenyi 
u. 22. Tel.:06-70/6805859

életmódi,diétás tanácsadás
betegségek menedzselése
családi-, szociális konfliktusok

alkalmassági vizsgálat (előzetes, időszakos)
gépjárművezetői jogosítványérvényesítés
lőfegyver viselési engedély elbírálása
külföldi munkavállalók vizsgálata
gépkezelői alkalmasság vizsgálata
szűrővizsgálatok (cukorbetegség,
látás-, hallásvizsgálat, EKG)
szerda: 15-18

e g y é n i s é g  é s  e l e g a n c i a
EGYEDI-,  ELEGÁNS-, MÁRKÁS-, ANGOL

HASZNÁLT RUHÁK KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN 
  ŐSZI AJÁNLATUNK

       • Baba- és gyermek ruhák
       •Nadrágok, farmerek, baseball sapkák
       • Vaxos-, vízálló kabátok, dzsekik
       •Pulóverek, kardigánok, blézerek, zakók
       •Blúzok, pólók , ingek, szoknyák, munkásruhák  
       Lakástextília
       •Csipkefüggönyök, dekoranyagok, sötétítők 
       •Ágytakarók, ágyneműk, paplanok
       •Asztelterítők, antik csipkék
       •Fürdőszoba kiegészítők

   Címünk: Csákvár, Kertész utca 15.
   Honlap: www.angolrozsa.hu
   Szeretettel és tisztelettel: 
   Árki Tünde (0620)2299-242

NYITVATARTÁS
H-P: 9-11;14-17

Szo.: 9-12
Vasárnap: ZÁRVA

Angol rózsA
használtruhabolt

Kiscicák ingyen elvihetők.
Érd.: 06-30/610-7989


