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Csákvár Város Önkormányza-
tának írásos tájékoztatója.

Hogy kicsoda Kató néni? Most 
megismerhetik a Floriana 
Könyvtár legaktívabb olvasó-
ját.

Képes tudósítások városunk 
életéből, az elmúlt időszak leg-
fontosabb eseményei. 

Az Esterházi Iskola által köz-
zétett 2015-16-os tanévet 
megelőző teendők: tankönyv-
befizetés, tankönyvosztás, pót-
vizsga...

Változott a helyi szabályozás
Hulladékszállítás – Új önkormány-
zati rendeletet alkotott a Képvise-
lő-testület a települési hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről. 
Az Önkormányzat a Deponia Kft. 
(8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3., 
továbbiakban: Közszolgáltató) útján 
látja el a hulladékkezelési közszol-
gáltatási tevékenységet. A szolgálta-
tás igénybevételére vonatkozó hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést az ingatlanhasználóknak 
kell megkötniük a Közszolgáltatóval.

A települési vegyes hulladék tá-
rolására jelenleg 50, 110 és 120 li-
teres gyűjtőedény vehető igénybe, 
2016. január 1-jétől 80 literes gyűjtő-
edényt is lehet választani. Az ingat-
lantulajdonos a gyűjtőedények közül 
azt a típust és olyan számban köteles 
igénybe venni, amely az ingatlanán 
keletkező települési hulladék tárolá-
sára – két ürítés között – környezet-
szennyezés nélkül alkalmas. A tele-
pülési vegyes hulladék elszállítása 
heti egy alkalommal, pénteki napon 
történik.

Az elkülönítetten gyűjtött papír-, 
üveg-, műanyag hulladék elhelyezé-
sére a Rákóczi utca 1. szám előtti, 
a Széchenyi utca 61. szám előtti, a 
Petőfi utca 101/A. szám melletti és 
a Petőfi utca 1. szám mögötti terüle-
ten található hulladékgyűjtő szigetek 
szolgálnak. Ezen túlmenően a Köz-
szolgáltató házhoz menő rendszer-
ben is elszállítja az elkülönítetten 
gyűjtött papír, műanyag és fémhulla-
dékot – külön díj felszámítása nélkül 
– minden hónap első hétfőjén. Az 
elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék 
elszállítási gyakorisága a március 
1-től november 15-ig tartó vegetáci-
ós időszakban a Közszolgáltató által 
meghatározott és közzétett évi két 
alkalommal – külön díj felszámítása 
nélkül – történik. 

A lom hulladék gyűjtéséről, elszállí-
tásáról, hasznosításáról és ártalmat-
lanításáról a Közszolgáltató évente 
egy alkalommal pénteki napon, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
keretében – külön díj felszámítása 
nélkül – gondoskodik egyedi meg-
rendelés alapján 3 m3 űrtartalomig. 
(Ezen felül egyedi megrendelés le-
hetséges a titkarsag@deponia.hu 
e-mailcímen, valamint a 22/507-666 
telefonszámon.) 

Az önkormányzati rendelet tartal-
mazza továbbá az eseti többlethulla-
dék elszállítására vonatkozó szabá-
lyokat, a közszolgáltatás ellátásának 
rendjét és módját, valamint a köz-
szolgáltatás díjfizetésére vonatkozó 
előírásokat is. A rendelet teljes szö-
vege megtalálható a www.csakvar.hu 
weboldalon.

Szippantott szennyvíz – A nem 
közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 
közszolgáltatás kötelező igénybe vé-
teléről új önkormányzati rendeletet 
alkotott a Képviselő-testület. 

Az ingatlantulajdonos az ingatlanán 
keletkező, a közüzemi csatornaháló-
zatba vagy a vízgazdálkodási hatósági 
jogkör gyakorlásáról szóló kormány-
rendeletben meghatározott módon 
engedélyezett egyedi szennyvízke-
zelés után befogadóba nem vezetett 
háztartási szennyvíz közszolgáltató-
nak történő átadásáról köteles gon-
doskodni. Az Önkormányzat Pataki 
Lajos egyéni vállalkozó (8073 Csákbe-
rény, Petőfi S. u. 32), továbbiakban: 
Közszolgáltató) közreműködésével  
látja el a város közigazgatási terüle-
tén a közszolgáltatást.

A Közszolgáltató az ingatlantulaj-
donos megrendelése alapján legké-
sőbb 72 órán belül köteles elszállítani 
az ingatlanokon keletkezett háztartá-

si szennyvizet (a szolgáltatás megren-
delhető: a 22/424-162 és 70/299-47-
77 telefonszámokon). A szennyvíz 
elszállítása a Közszolgáltató által biz-
tosított, erre alkalmas tartályautóval, 
a közegészségügyi környezetvédelmi 
és egyéb hatósági előírások szerint 
történik. Az ingatlantulajdonos a 
nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvízhez való hozzáférést az 
ingatlanán belül köteles biztosítani.

A közszolgáltatás díjai:
a) szállításért fizetendő díj: 1800,- 

Ft/m3
b) elhelyezésért fizetendő díj: 

863,- Ft/m3,
melyek az áfa-t nem tartalmazzák.
A díjat a Közszolgáltató részére a szál-
lításkor kell megfizetni.

A rendelet teljes szövege megtalál-
ható a www.csakvar.hu weboldalon.

Folytatás a 3. oldalon.

PROGRAMOK
1000 ÓRÁTÓL

•  KÉZMŰVES FALU A PIHENŐPARKBAN
              HAGYOMÁNYTEREMTŐ KREATÍV PROGRAMOK,
              KÉZMŰVESEK ÉS TERMELŐK KIRAKODÓVÁSÁRA ÉS BEMUTATÓJA

•  GYEREKEK DÉLELŐTTJE
              NÉPI JÁTSZÓTÉR

              KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

              KUTYABEMUTATÓ

1100 A SZÍNPADON
•  HERCEGNŐK • ZENÉS TÁNCOS MESEELŐADÁS GYERMEKEKNEK

1200 VÁROSEBÉD (INGYENES)

1400 OROSZLÁNYI BÁNYÁSZ KONCERT FESZTIVÁL
FÚVÓSZENEKAR KONCERTJE
•  VEZÉNYEL SÁGI RICHÁRD

1500 ÖNKORMÁNYZATI ÜNNEPSÉG
•  ÜNNEPI BESZÉDET MOND: EPERJES KÁROLY

Kossuth-díjas színművész
•  ÚJ KENYÉR MEGÁLDÁSA
•  KÖZREMŰKÖDIK: A CSÁKVÁRI HARANGVIRÁG DALKÖR 
•  KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ÁTADÁSA

1600  NÉPTÁNCCSOPORTOK FELLÉPÉSE 
LOVASBERÉNYI RÁMÁS CSIZMA NÉPTÁNCCSOPORT

GÁNTI NÉMET HAGYOMÁNYŐRZŐ GYERMEKTÁNCCSOPORT

VÉRTESBOGLÁRI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCCSOPORT

ZÁMOLYI ŐSZIDŐ NYUGDÍJASKLUB ZUMBAPARÓDIA BEMUTATÓJA

1730 LORÁN BARNABÁS TRABARNA HUMORISTA STAND UP MŰSORA

1830 BERECZKI ZOLTÁN ZENÉS MŰSORA 
1915 ANTAL TIMI KONCERTJE

2000 KELETI ÁLOM HASTÁNCCSOPORT BEMUTATÓJA

         VIKING KONCERT

EGÉSZ NAP
• BÜFÉ

• EGÉSZSÉGSÁTOR 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Legyen részese a közös ünnepnek!

Fedett
sátoros
színpadi 

programok.
Esőben is!
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Összefoglaló Csákvár Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 
2015. júliusi üléséről

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2015. július 28. 
napján tartotta munkaterv szerinti 
rendes ülését, amelyen a napirend 
és a jegyzőkönyv-hitelesítő szemé-
lyének elfogadása után tájékoztató 
hangzott el a két ülés között végzett 
munkáról, valamint a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról. 
Ennek keretében tudomásul vette a 
Képviselő-testület a Gondozási Köz-
pont és Idősek Otthona fenntartó 
testületének, a Csákvári Önkormány-
zati Társulás Társulási Tanácsának 
azon – takarékossági megfontolás-
ból hozott – határozatát, amellyel az 
intézményben folyó feladatellátást 
2016. január 1. napjától a Római 
Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat 
részére át kívánja adni, amennyiben 
az előzetes vizsgálatok megállapí-
tásai mindenki számára előnyösek 
lesznek.
Ezt követően döntöttek a képvise-
lők az önkormányzat és intézmé-
nyei 2015. évi költségvetéséről szóló 
3/2015. (II. 16.) önkormányzati ren-
delet módosításáról, valamint a tele-
pülési szilárd és folyékony hulladék-
kal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 22/2003. (XII. 
17.) önkormányzati rendelet felül-
vizsgálatáról. Utóbbi döntés eredmé-
nyeként sor került a helyi szabályozás 
jogszabályváltozásokhoz illeszkedő 
aktualizálására, és két külön rende-

letben kerültek meghatározásra a 
szilárd, illetőleg a folyékony hulla-
dékkal összefüggő rendelkezések. 
A vonatkozó helyi szabályozásba új 
elemként beépültek a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés és a házhoz 
menő lomtalanítás szabályai is.
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felülvizsgálta a 
közterületek rendjéről, a köztiszta-
ságról szóló 23/2013. (XII.17.) ön-
kormányzati rendeletét is. A felül-
vizsgálat eredményeként megtörtént 
egyrészt a rendelet aktualizálása, 
másrészt a jövőben lehetőség nyílik 
– a járási hivatalhoz telepített – sza-
bálysértési eljárás mellett jegyzői 
hatáskörben, közigazgatási hatósági 
eljárás keretében az ingatlanukat, és 
annak közvetlen környezetét elha-
nyagoló ingatlantulajdonosok bírsá-
golására is.
A haszonállatokra és a kedvtelésből 
tartott állatokra vonatkozó maga-
sabb szintű jogi szabályozás változá-
sait követve, hatályon kívül helyezte 
a Képviselő-testület az állattartásról 
szóló 7/2010. (VII. 31.) önkormány-
zati rendeletet. Figyelembe véve, 
hogy az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló 1998. évi XXVII. törvény, 
valamint a kedvtelésből tartott ál-
latok tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010. (II.26.) Kormányren-
delet széleskörűen szabályozza ezt a 
kérdéskört.
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tudomásul vet-
te az orvosi ügyeleti ellátásról szóló 
(statisztikai adatokat, költségkalku-

lációkat tartalmazó) tájékoztatást, 
majd elfogadta a Bicske központú há-
ziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti 
közszolgáltatási kötelező feladatellá-
tást megalapozó szerződés terveze-
tét, és felhatalmazta a polgármestert 
annak aláírására.
Tájékoztató hangzott el az önkor-
mányzat által benyújtott, folyamat-
ban lévő pályázatokról, amelynek 
keretében a képviselők örömmel 
vették tudomásul, hogy – egy újabb 
nyertes pályázatnak köszönhetően 
– 800 ezer forint támogatásban ré-
szesül az önkormányzat a múzeumi 
tábor költségeinek finanszírozása 
céljából. Döntés született továbbá a 
Vértes-Gerecse LEADER Közösséghez 
támogatás céljából benyújtott pro-
jektötletek elfogadásáról és uniós 
pályázat benyújtásáról a Testvérvá-
rosi Találkozó finanszírozása érdeké-
ben.
A vízi közmű fejlesztés Gördülő Fej-
lesztési Tervével összefüggő előter-
jesztés tárgyalása, és a vonatkozó 
határozati javaslatok elfogadása 
után – az aktuális ügyek napirend 
keretében – öt témával foglalkozott 
a Képviselő-testület. Sor került az 
önkormányzati ingatlanok értékesí-

téséről szóló 225/2015. (VI. 30.) ha-
tározat módosítására, a vízi közmű 
vagyonértékelés elhalasztásáról, ille-
tőleg az önkormányzati közkutak víz-
fogyasztásának korlátozásáról szóló 
határozatok elfogadására, valamint 
a Floriana Napon folytatható vidám-
parki tevékenység helyszínének meg-
határozására.
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – nyílt ülését 
követően – zárt ülésen döntött az 
augusztus 20-án átadásra kerülő ki-
tüntető címek (Csákvár Díszpolgára, 
Csákvár Díszpolgára posztumusz, 
Csákvár Tiszteletbeli Polgára, Csák-
várért Díj) adományozásáról, vala-
mint a szintén a Floriana Nap kere-
tében kihirdetésre kerülő „Kulturált 
környezetű lakóház” elismerésben 
részesülő ingatlantulajdonosok sze-
mélyéről. Ezt követően döntés szüle-
tett a Csákvár, Szent István utca 1/3. 
szám alatti piaci alapú bérlakás új 
bérlőjének kiválasztásáról.
A nyílt ülésről készült jegyzőkönyv 
teljes terjedelmében olvasható a 
www.csakvar.hu honlapon.

Tóth Jánosné
cimzetes főjegyző

Csákvári Önkormányzat beszámolója

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
Bodmér Község Önkormányzata nevében

FALUNAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE
2015. augusztus 20.

Helyszín: Faluház udvara

PROGRAMOK:

15.00 Bicskei Huszár Zenekar és Mazsorett csoport bevo-
nulása a Millenniumi Emlékműtől a Faluháza színpadára

16.00 Hídvégi Band mulatós műsora

17.00 Polgármester ünnepi köszöntője
Kulturált környezetű lakóház elismerő cím adományozása
Új kenyér megáldása, megszentelése

18.00 Magic of Music fiatal pop együttes előadása

19.00 Faluvacsora

20.00 Utcabál

Az állattartásra vonatkozó jogszabá-
lyi rendelkezések megváltozása miatt 
– önkormányzati rendelet nem tar-
talmazhat a jövőben haszonállatokra 
vonatkozó előírásokat, ezért Csákvár 
Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete hatályon kívül helyezte 
állattartásról szóló önkormányzati 
rendeletét. Úgy határozott a Kép-
viselő-testület, hogy nem kívánja 
helyben szabályozni a kedvtelésből 
tartott állatokra vonatkozó tartá-
si előírásokat sem, tekintettel arra, 
hogy a tárgykör magasabb szintű jog-
szabályok által széles körűen és kellő 
részletességgel rendezett.
A Polgári Törvénykönyv szomszédjog-
ra és a birtokvédelemre vonatkozó 

előírásai, az állatok védelméről és kí-
méletéről szóló 1998. XXVII. törvény, 
a Szabálysértési törvény, valamint a 
kedvtelésből tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) Kormányrendelet tartalmaz-
za az állatok tartására vonatkozó 
szabályokat. Ezek megfelelő keretet 
adnak a Járási Hivatal és a Rendőr-
ség, mint szabálysértési hatóság, a 
jegyző, mint állatvédelmi hatóság, 
és a járási állat-egészségügyi hatóság 
eljárásához mind a mezőgazdasági 
haszonállatok, mind a kedvtelésből 
tartott állatok tartási körülményei 
kapcsán.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Tájékoztatás az állat-
tartási rendelet hatályon 
kívül helyezéséről
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Változott a helyi szabályozás

A Csákvári Közös Önkormányzati Hi-
vatalhoz az elmúlt időszakban egyre 
több bejelentés érkezett arról, hogy 
a település területén lévő közkutak-
ból nagy mennyiségű vízvétel törté-
nik. Erre tekintettel legutóbbi ülésén 
a Képviselő-testület is napirendjére 
tűzte a kérdést. 

A közkutak helyzetét a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. tör-
vény, illetőleg az annak végrehajtá-
sát szolgáló 58/2013. (II. 27.) Korm. 
rendelet szabályozza. Ez utóbbi jog-
szabály 1. §-ának 23. pontja szerint a 
közterületi vízvételi hely – „lakossá-
gi ivóvíz-fogyasztás biztosítására, kü-
lönösen korlátozás és felfüggesztés 
esetén, vagy rendkívüli helyzetben 
tűzi víz vételezésére vagy egyéb köz-
célú vízigény kielégítésére alkalmas, 
közterületen elhelyezett közcélú vízi 
létesítmény”.
Az önkormányzati tulajdonú közku-
tak vízfogyasztásáért fizetendő díjat 
hiteles fogyasztásmérőn mért mérési 

Tájékoztató a csákvári 
közkutak használatáról

eredmény, vagy az üzletszabályzat-
ban megállapított mennyiség alapján 
az önkormányzat fizeti.

A fenti rendelet 81. §-a értelmében 
a közkifolyókon szolgáltatott ivóvi-
zet háztartási célú vízhasználatra a 
közműves ivóvíz ellátásba be nem 
kötött, vagy ivóvíz-szolgáltatás kor-
látozással érintett ingatlan lakói ve-
hetik igénybe rendszeresen. Míg a 
nem háztartási célú vízhasználatra 
történő rendszeres igénybevételhez 
(pl.: építkezés, autómosás, locsolás) 
a víziközmű-szolgáltató és a helyi ön-
kormányzat képviselő-testületének 
hozzájárulása szükséges.

A Csákvár közigazgatási területén 
működő, mérőórával rendelkező 
kutak vízfogyasztása annak ellené-
re jelentősen megnövekedett, hogy 
a Képviselő-testület nem háztartá-
si célú rendszeres vízfogyasztáshoz 
egyetlen esetben sem járult hozzá.

Mindezekre tekintettel, Csákvár 
Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete a 259/2015. (VII. 28.) 
határozatával úgy döntött, hogy a 
mérőórával ellátott (Széchenyi, Pe-
tőfi és Táncsics utcai) közkutak ese-
tében szűkítő felszerelését rendeli 
el, míg a jelenleg sem működő, lezárt 
kutakról a kútfejet leszerelteti.
Ezzel egyidejűleg tájékoztatom a 

A közterületek rendje és köztiszta-
ság, valamint az avar és kerti hul-
ladék égetése – Új önkormányzati 
rendeletet alkotott a Képviselő-tes-
tület a közterületek rendjéről és köz-
tisztaságról, valamint az avar és kerti 
hulladék égetéséről. 
Az egyes ingatlanok tisztántartásáról 
az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tar-
tós használója, bérlője, illetőleg ha-
szonélvezője (továbbiakban együtt: 
tulajdonos) köteles gondoskodni:

a) a lakásnak, lakás céljára szolgá-
ló helyiségeknek, és a nem lakás cél-
jára használt helyiségeknek, továb-
bá az ezekhez tartozó területeknek 
rendszeres takarításával, rendezett-
ségének biztosításával, 

b) rovar- és rágcsálómentesítés-
sel,

c) az ingatlan előtti járdaszaka-
szon – járda hiányában egy méter 
széles területsáv – továbbá, ha a 

járda mellett zöldsáv is van, az útsze-
gélyig terjedő területen a csapadék-
víz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és egyéb hulladékok eltávo-
lításáról,

d) az ingatlanok előtt fák, bok-
rok ágainak eltávolításáról abban az 
esetben, ha azok a meglévő villamos, 
illetve telefon légvezetéktől 2 m-en 
belül helyezkednek el,

Köz- vagy magánterületen kert-
építéssel és zöldfelület-fenntartással 
kapcsolatos, zajkibocsátással járó 
tevékenység, így különösen robba-
nómotoros fűnyírás, fakivágás, kerti 
traktor, egyéb gépi berendezés mű-
ködtetése nem végezhető vasárnap 
és munkaszüneti napokon 12 órától 
a következő munkanapon 8 óráig.

A lakóház, illetve lakótelek tu-
lajdonos a város belterületén lévő 
ingatlanát házszámtáblával, ennek 
hiányában helyrajzi számmal köteles 

ellátni. A táblát jól látható helyen – 
a lakóház utcafronti homlokzatán, 
vagy a telek kerítésén – a helyi ér-
tékvédelem figyelembevételével kell 
elhelyezni.

Külterületen az üdülőtulajdono-
sok és egyéb lakóingatlan tulajdono-
sok közterületről jól látható helyen 
az ingatlan helyrajzi számát kötele-
sek feltüntetni.
Avar és kerti hulladékok égetése 
nyílt téren egész évben, szerdai 
napokon 8-tól 20 óráig, valamint 
szombati napokon 8-tól 12 óráig 
engedélyezett szélmentes időben. 
Égetni csak a megfelelően előkészí-
tett, száraz kerti hulladékot szabad, 
az emberi egészségre legkevésbé ká-
rosító módon, a vagyon és személyi 
biztonság figyelembe vételével. Avar 
és kerti hulladék nem égethető tűz-
gyújtási tilalom időtartama alatt.

A rendeletben foglaltak betartá-
sát a Csákvári Közös Hivatalának erre 

feljogosított ügyintézője ellenőrzi. 
Tiltott, kirívóan közösségellenes ma-
gatartásnak minősül a jövőben több, 
a rendelet előírásait megszegő cse-
lekmény (pl.: kerti hulladékok nyílt 
téri égetése a rendelet által enge-
délyezett időszakokon kívül), illetve 
mulasztás (pl.: ingatlan előtti járda-
szakasz rendben tartása, síkosság-
mentesítése), melyre vonatkozóan az 
eljárás hivatalból, továbbá bármely 
szervezet vagy személy bejelentése 
alapján elindítható. A tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartás elköve-
tőjével szemben ötezer forinttól száz-
ötvenezer forintig terjedő közigazga-
tási bírság szabható ki.

A rendelet teljes szövege megtalál-
ható a www.csakvar.hu weboldalon.

Tóth Jánosné
címzetes fójegyző

Folytatás az első oldalról.

lakosságot, hogy nagyobb mennyi-
ségű víz vételezésére – térítés elle-
nében – a Fejérvíz Zrt. Gánti utcai 
telephelyén nyílik lehetőség.

Tisztelettel:
Tóth Jánosné 

címzetes főjegyző
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Eseménynaptár
2015.08.01. – 09.30.

VÁROSI ESEMÉNYEK
AUGUSZTUS

14.    17:00    Ezüstfenyő Néptánccsoport fellépése ● Szanatórium Kultúrterme
16.    17:00    Hobbi kiállítás ● Csákvár Emlékház
20.    10:00    Floriana nap ● Pihenőpark
22.    19:00    Kárpátia koncert ● Sportközpont
31.    17:00     Iskolai évnyitó ● Esterházy Iskola

SZEPTEMBER
12.    17:00    Szekeres Károly kiállítása ● Csákvár Emlékház

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:

Hétfőn nincs hivatali óra.
kedd, szerda, péntek  09.00 – 11.00,
csütörtök:                        16.00 – 18.00

Telefon 30-3323706, (22) 354-369

Az Istentiszteletek általános rendje: 
Szentmisék

hétfő 18.00
szerda reggel  7.00
szombat (vasárnapi előesti mise) 17.30
vasárnap 11.00

Igeliturgia, zsolozsma és áldoztatás:
kedd 18.00

Szentségimádás: 
hétfői szentmise után (alatta gyóntatás) és csütörtök 20.30

Rózsafüzér:
hétfő, kedd, péntek 17.30
szerda 6.30
szombat 17.00
vasárnap 10.30 és 18.00

A nyári szünetben augusztus 28-ig minden pénteken 20.00-22.00-ig 
PAPLAK-PARTY (játék, kötetlen beszélgetés) a plébánián.
Mindenkit szeretettel várunk!

AUGUSZTUS
15. Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) - parancsolt ünnep
16.  Évközi 20. vasárnap
20. Szent István király Magyarország fő védőszentje
23.  Évközi 21. vasárnap
30.  Évközi 22. vasárnap

Nyári táborok: 
Hittantábor (Boglártanya) augusztus 10-15.

Református  Egyház
AUGUSZTUS
16. 10:00  István király ünnepe – koszorúzás a templomkertben (vasárnap)
                        Ünnepi beszédet mond: Illés Szabolcs történész, polgármester 
30.  10:00  Újkenyéri úrvacsoraosztás és hálaadó istentisztelet  (vasárnap)
Vasárnaponként, de. 10 órakor nyáron is mindenkit szeretettel várunk az istentisztele-
tekre, a református templomba.

Már most felhívjuk az iskolás korú gyermekek szüleinek figyelmét, hogy az 
iskolai hitoktatásban feltétlen vegyenek részt gyermekeik, hiszen a bennünket körülvevő 
problémákra, nehézségekre, próbatételekre egyedül az Isten megtartó kegyelme ad 
megoldást. 
A Lorántffy Református Óvodában és Bölcsődében folyamatos a beiratkozás, érdeklődni 
lehet az alábbi címen: Csákvár, Szent István u. 2. Tel.: 06-22-254-071. 
Szeretettel várunk minden kisgyermeket!

A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége: 8083 Csákvár, Kálvin u. 9. 
              Tel.:06-22-354-071

Evangélikus  Egyház
AUGUSZTUS
5.   11:00  Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
16. 11:00  Pyrbaumi-csákvári táborzáró istentisztelet 

Igét hirdet: Klaus Eyselein pybaumi evangélikus lelkész
23. 11:00  Istentisztelet
30. 11:00  Istentisztelet

Szeptember
6.   11:00  Úrvacsorai tanévnyitó istentisztelet
13. 11:00  Istentisztelet

Augusztus hónap igéje:
Jézus Krisztus mondja:
„Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.”
(Máté 10, 16b)

Meseíró
pályázat
 
A FLORIANA KÖNYVTÁR MESEÍRÓ PÁLYÁZATOT hirdet a Csákvári Hírmondó 
megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. Bárki pályázhat – életkori meg-
kötés nincs. Várjuk a gyerekek, felnőttek, nagyszülők jelentkezését 0 – 100 
éves korig.  Olyan meséket várunk, amiket a jelentkezők maguk írnak, bepil-
lantást engedve saját titokzatos mesevilágukba.

A művek témája szabadon választott.
Terjedelme kb. 3 gépelt A/4-es oldal.
Illusztráció lehetséges.
Beadási határidő: 2015. szeptember 10.
Benyújtható jeligével ellátva postán vagy személyesen a Floriana 
Könyvtárban (Csákvár, Széchenyi u. 8.), vagy elektronikus úton a 
florianakonyvtar@gmail.com e-mail címre.
A pályázaton kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, életkorát, címét, 
ha van, telefonszámát és e-mail címét, valamint „Floriana meseíró 
pályázat”.
Egy versenyző több pályaművel is nevezhet.

Elbírálása két kategóriában történik: külön díjazzuk a 16 év alatti gyermekeket 
és a 16 év feletti felnőtteket. A győztesek értékes könyvutalványokat nyernek.
A mesemondó verseny és rajzpályázat sikerén felbuzdulva, ezt a programot is 
továbbgondoltuk. 

Szekeresné Horváth Zsuzsanna

Augusztus
Szeptember
Szeptember
Szeptember

1-től
3. cs.
7. h.
10. cs.

18:00
18:00
18:00

ADÁSSZÜNET
Nagy-Zengő Tábor zárókoncert
Ezüstfenyő Néptánccsoport
Floriana nap

Csákvár-Gánt Tv
S z e p t e m b e r  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2015. június 02-án Magyar Alexandra Csákvárra a Vajda utcába,
2015. június 07-én  Naszádos Bettina Judit Csákvárra a Kálvária utcába,
2015. június 12-én Kemény Péter Csákvárra a Bem utcába,
2015. június 23-án Kecskés Ákos Péter Csákvárra a Kálvária utcába,
2015. június 29-én Czutor Kamilla Bodmérra az Ady E. utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

Névjegy

Trostl Rudolfné
Születési név: Varga Katalin
Születési idő: 1919. november 2.
Iskolák: Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem, Bölcsészettudo-
mányi Kar, Magyar-francia Szak, 
Szatmárnémeti Tanítóképző
Családi állapot: özvegy, gyerme-
ke nincs

Kincskereső
„Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell!”
Kató néni neve bizonyára sok 
csákvárinak, de legalábbis a Floriana 
Könyvtárba látogatóknak ismerősen 
csenghet. A közel száz éves hölgy 
napi rendszerességgel betér ide, a 
számára érdekesnek talált témában 
való tájékozódás miatt. Jön, érdeklő-
dik, kérdez, keresgél, olvas. Mindezt 
mosolyogva, kedveskedőn teszi. De 
persze mi, embertársak talán nem is 
sejtjük, hogy a mögötte álló évszázad 
viharos történései bizony az ő életét 
is erősen befolyásolták.

Trostl Rudolfné, mindenki Kató néni-
je 96 évvel ezelőtt született a világ-
örökséghez tartozó Pannonhalma 
(vár, kolostor, iskolaváros) szellemi, 
erkölcsi és kulturális közegében. A 
nyolcosztályos gimnáziumot Horthy 
Miklós kormányzásának idején Esz-
tergomban végezte tandíjmentesen. 
Érettségi után Pesten, a Pázmány 
Péter Tudományegyetem magyar-

francia szakos bölcsészhallgatója 
lett. Hiába volt csupa jeles érdemje-
gye a leckekönyvben, pénz hiányá-
ban csak kettő félévet tanulhatott 
az egyetemen. Diplomára, végzett-
ségre viszont az akkori politikai zűr-
zavarban mindenképpen szüksége 
volt, így 1 év alatt tanítói oklevelet 
szerzett. Ezt követően 32 éven át ta-
nított pedagógustársaival falvakban, 
városokban, mindvégig félve a kirú-
gás lehetőségétől, a besúgói feljelen-
tésektől. A kommunizmus időszakát 
át- és túlélve, szenvedések sora után 
végül Csákváron – ahogy ő fogalmaz: 
„a Vértes ékszerdobozában”–, talált 
nyugalomra. Nyugdíjasként ma már 
a Csákvári Idősek Otthonában mor-
zsolja éveit. 

Kedvességét, becsületességét és köz-
vetlenségét mi is megtapasztalhat-
tuk, hiszen készségesen felelt kérdé-
seinkre.

Miért szeret a könyvtárunkba járni?

A könyvtár dolgozói kedvesek, intel-
ligensek, szeretetreméltó egyénisé-
gek. Itt lehetőség van a tájékozott-
ság, tudás megszerzésére. Emellett 
a klinikai halálról szóló tudományos 
könyvekben írtak szerint, a földre 
visszatérőknek is két dolgot kötnek a 
lelkükre: szeretet és tanulás. És végül 
azért, mert alkalmanként egy-egy, a 
számomra, fiatal rokonaimnak vagy 
nekem kedves személyeknek alkal-
mas cikkeket fénymásoltatni lehet, 
melyeket el tudok nekik küldeni pos-
tán.

Mi hosszú életének titka?

Ahogy a jó Isten kiméri nekem! 
Egyébként a családban csak a nagy-
mamám volt hosszú életű. Én a cigit, 
bort nem szeretem és szerencsémre 
a gyomrom is egészséges. 

A mai digitális, felgyorsult világ-
ban egyre kisebb szerepet kapnak 
a nyomtatott könyvek, pedig igenis 
helye és fontos értékteremtő sze-
repük van minden ember életében. 
Ön is rendszeresen olvas. Mit üzen-
ne a mai fiataloknak?

Két fontos üzenetem van számukra. 
Tanuljanak, tanuljanak! Önmaguk, 
családjuk, nemzetük felemelkedésé-
ért ez az egyetlen lehetőség. És ter-
mészetesen azt, hogy menjenek csak 
külföldre tanulni, tapasztalni, világot 
látni, mint régen a mesterlegények, 
de ne maradjanak ott! Ahogyan Vö-
rösmarty is írja a Szózatban: „Áldjon 
vagy verjen sors keze: Itt élned, hal-
nod kell!”
(Kató néni bővebb életút beszámoló-
ját honlapunkon olvashatják!)

Szakál Borostyán

• A honfoglalás idejében a Vértes 
hegység környékének egyik birtoko-
sa Szabolcs vajda volt. Az unokája, 
Csák vetette meg alapját települé-
sünknek, és a 14. századig nemzetsé-
gével együtt birtokolták a környéket. 
Városunk neve az ő által építetett vár 
elnevezésből ered.

• Eredetileg a maitól északnyugat-
ra, Kőhányás és Vértesszentkereszt 
között feküdt volna, de ezt már a 13. 
században leromboltatták.

• A település a Floriana nevet az 

1. és a 4. század közötti római provin-
cia lét emlékeként viseli.

• A csákvári fazekas mesterség 
négy ágon futott: fazekasok – tűzálló 
földből dolgoztak; tálasok – nem tűz-
álló edényt készítettek; kályhások- 
tűzálló földből készítettek kályhákat; 
korsósok, vörös edényesek. Ezen 
kézműipar fejlettsége révén a Du-
nántúl legnagyobb fazekas központja 
volt, de a Duna-Tisza közét egészen 
a Dráváig innen látták el cserépedé-
nyekkel.

Érdekességek Csákvárról - 
Tudtad-e?
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Képünk van róla

ÚSZÓTÁBOR
Az úszótáborok programja évek óta a következő: sok strandolás, napi egy óra 
úszóedzés az uszodában, ebéd (egyszer megkóstolva a város legjobb pizzá-
ját), egy nap kirándulás, egyszer mozizás. Idén is minden a megszokott rend-
ben folyt. Reggel indulás busszal Székesfehérvárra, és délután 5 körül érkezés 
Csákvárra. Hétfőn és kedden nem volt elég meleg a fürdéshez, ezért délelőtt 
az uszodával szemben lévő Koronás parkban lehetett játszani. Ez egy hatalmas 
játszótér, ahol kicsik és nagyok is találnak nekik tetsző játékot. Az edzés és az 
ebéd után egyik nap a Bory várat fedezték fel a gyerekek, melyet  Bory Jenő 
(1879-1959) szobrászművész és építészmérnök épített, saját tervei és fantá-
ziája alapján 40 nyáron keresztül. Másnap mozizni ment a csapat. Az Agyma-
nók című animációs filmet néztük meg. Egy hétköznapi amerikai kislányról 
szól a film, akit a „Fejhadiszálláson” élő érzelmei irányítanak. A pattogatott 
kukoricázás és az önfeledt szórakozás mellett számos dolgot tanulhattunk a 
látottakból önmagunkról és társainkról is. Szerdán a velencei korzó volt az úti 
cél. Végre ragyogó napsütésben lehetett lubickolni, várat építeni a homokos 
parton. Csütörtökön és pénteken jó melegben strandolt a 45 gyerek Székes-
fehérváron, s kipróbálta azt is, hogy milyen nyári esőben fürdeni. Jövőre is 
várja az úszni, strandolni vágyókat Éva néni, Anita néni, Ancsa néni, Betti néni, 
Kinga néni, Ildikó néni.

Kárpátaljai gyermekek csákváron
Kárpátaljai gyermekek részére szervezett tábort a Vaskapu Hagyományőrző 
Egyesület július 11. és 18-a között. Csákváron az egyhetes, eseménydús nyári 
kirándulást nagyon élvezték a gyerekek. A programon Pintér András, az Egye-
sület elnöke, Illés Szabolcs, Csákvár Város polgármestere, valamint Tessely 
Zoltán, országgyűlési képviselő kísérte a fiatalokat. A színvonalas lebonyolí-
tásban csákvári vállalkozók és magánszemélyek is segítették az egyesületet.

Alkotótábor a javából
A hagyományokhoz híven idén is megtartották a Burián Miklós Alkotótábort 
Környebányán. A csákvári iskola több mint 30 diákja töltött el csodás 8 napot 
2015 nyarából a fákkal körülölelt erdei iskolában június 26 és július 4 között. 
Szokásos módon sokféle kézműves tevékenységből válogathattak a fiatalok 
kedvük szerint: rajzolás, karkötő csomózás, textiltáska festés, szalvéta tech-
nikás asztali díszek-, csipeszpillangó-, gyöngyállatka készítés. Erzsi néni, Betti 
néni, Ibolya néni és Dóri egész héten lesték a kisdiákok kívánságait. Segítsé-
gükre volt a tanítóképző főiskolás Evelin, aki nyári gyakorlatát töltötte náluk. 
A családias légkörű tábor estéin persze az össznépi foci sem maradhatott el. 
A táborzáróra többen rövid színdarabbal, bűvészmutatvánnyal, humoros je-
lenettel is készültek. A ’leg’-ek díjazása után közös éneklésre és táncra került 
sor. Az élmény dús hét után búcsúszóként aztán csak annyit mondtak: „Jövőre 
ugyanitt találkozunk!”

Rakpart helyett Balaton part

Július második hetében az Esterházy Iskola közel 40 diákja idén is Balatonaka-
liban nyaralt, ami már negyedik éve üdülő- és horgásztábor is egyben. Hétfő 
reggel – a korai hőség ellenére – sok kisdiák lelkesen pakolta a buszra az érté-
kes horgászfelszereléseket, játékokat, strandcuccokat. Már csak 2 óra utazás 
választotta el őket a Balcsitól, ahol aztán élvezhették kedvenc időtöltésüket. 
A tábor kezdete előtt Laci bácsi leellenőrizte a stéget, hogy a legmegfelelőbb 
helyet találják meg a fiataloknak, ahol a legjobban harapnak a halak. A kis 
pecások persze nemcsak a zsákmányszerzéssel gazdagíthatták nyári élményei-
ket. A csákvári iskola tanárai (Csilla néni, Erzsi néni, Éva néni, Jucus néni, Noémi 
néni, Zsuzsa néni, Laci bácsi) színes programokkal tették még emlékezeteseb-
bé a tábort. A strandolás és horgászás mellett focival, csocsózással, röplabdá-
val, csillámtetoválással, márványkőfestéssel tölthették a napsütéses órákat a 
fiatalok. A szombati táborzárón kihirdették a horgászverseny eredményét, a 
harmadik osztályosok tánccal léptek fel. A legnagyobb sikert azonban a taná-
rok meglepetés műsora hozta, ők ugyanis a Rakpart című sláger rappalték el.
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Képünk van róla

Szép pillanatok Csákvárról
Helyi amatőr fotósok (Molnár Enikő, Nagy Anikó, Bágyi Krisztián, Csörgei 
István, Némedi István, Rabi Miklós, Singler Krisztián) képeiből nyílt kiállítás 
augusztus 1-jén a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület rendezésében. A 
csákvári életképekből s a környék szépségét bemutató válogatásból álló tár-
latra jelentős számú érdeklődő volt kíváncsi.

Az eseményt helyi, szintén amatőr fotós Újhelyi Dávid nyitotta meg, Möntör 
Máté a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia dzsessztanszakos hallgatója pe-
dig zenéjével teremtett megfelelő hangulatot a képekhez. 
A kiállítás augusztus 31-ig várja látogatóit.

Szmolkáné Bene Ibolya

Anyatejes világnapi rendezvény Csákváron
1993 óta tartják számos országban az anyatejes táplálás világnapját.
Csákváron is, immáron negyedik éve emlékeznek meg a szoptatás világnap-
járól. Július 31-én délelőtt a házasságkötő teremben jó hangulatú foglalko-
zást tartottak a babáknak és édesanyjuknak. Dornyiné Eigner Ágnes, csákvári 
védőnő köszöntötte a résztvevőket és elmondta, hogy az anyatejes táplálást 
nagyon fontosnak tartják, hisz az anyatej az egyetlen, a baba egészségét biz-
tosító táplálás. Király Adrienn, volt első osztályos tanuló a Vuk betétdalát és 
a Bóbita gyermekdalt énekelte el, valamint Szakál Borostyán verset mondott. 
Emellett Molnár Aranka, a most kisfiával gyesen lévő, csákvári védőnő osztot-
ta meg tapasztalatait a többi kismamával, a szoptatás alatt fellépő nehézsége-
it, küzdelmeit érintve. A kikapcsolódást Mike-Varga Csilla, óvodapedagógus 
Kerekítő elnevezésű foglalkozása tette teljessé. A kismamák és babájuk közötti 
kapcsolatot erősítendő vidám játékokat mindenki élvezte. A picik arcán meg-
jelenő mosoly garantáltan kárpótol minden édesanyát a szoptatás során fellé-
pő esetleges fájdalmakért. Csilla a program népszerűsítése céljából Kerekítő-s 
foglalkoztatás témájú könyvet ajánlott fel, s minden anyát arra buzdított, hogy 
sok közös játékban vegyenek részt a kicsikkel, ugyanis ez a későbbiekben a 
szorosabb kötődést is erősíti kettejük között. A több mint egy órás program 
végén minden édesanya egy szál rózsát kapott a szoptatásuk és gondoskodá-
suk elismeréseként.

Asztalitenisz
Hagyományteremtő mérkőzést játszott a Csákvár megyei I. osztályú asztali-
tenisz csapata az Egyházashetye (Vas megye) megyei I. osztályú csapatával 
(Zolnai Attila csákvári születésű polgármester úr meghívására).

Bensőséges, nagyon jó hangulat jellemezte az egész találkozót, ahol a helyiek 
apraja-nagyja a lelátón nézte a mérkőzést.

Fotó: Bágyi Krisztián

10 éves a zengo tábor
Ezen a nyáron is két turnusban rendezett zenei tábort az Evangélikus Egyház-
község.  A 10. születésnapját ünneplő Nagy-zengő Tábor egyházmegyei ren-
dezvény: a 43 táborozó majd kivétel nélkül más gyülekezetekből érkezett, ők 
itt szálltak meg egész héten. A Kis-Zengő Táborban ugyan nem aludtak itt a 
táborozók, de a közös programok reggeltől estig tartottak.
Mindkét hét fő témája „Isten tulajdonságai” volt, erre épültek az áhítatok és 
a kiválasztott énekek. A táborozók az igehallgatáson és éneklésen kívül közös 
hangszeres muzsikálással, kézműves és játékos programokkal töltötték nap-
jaikat.
Mindkét tábor koncerttel zárult; a táborozók a nagyszámú hallgatóság előtt 
lelkesen adtak számot a hét folyamán tanultakról.
Köszönet fáradhatatlan és kiváló táborvezető-társaimnak és a segítőknek, 
hogy ezt a két hetet is felejthetetlenné tették a gyermekek számára!
     Szebik Ildikó
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Kiadó:  Csákvár Város 
és Bodmér Község Önkormányzata

Készült: Kék Elefánt Nyomda
Székesfehérvár, Jancsár köz 2.

Tel./Fax: (22)338-674
kekelefantnyomda@gmail.com

Szerkesztő-bizottság elnöke:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Szverle Balázs

Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit

Szerkesztő bizottság  külsős tagjai:
Majorné Kiss Mónika

Némedi István
Szakál Borostyán

E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: szeptember 1.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

Köszönetemet fejezem ki Csákvár vá-
ros önkormányzatának és Képviselő 
Testületének, a Kotló – hegyi busz-
megálló létesítésének támogatásá-
ért. 

Tóth József és a Kotló – hegyiek

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik férjem temetésén részt vet-
tek, sírjára virágot helyeztek.

Németh Mihályné 

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Szakálné Molnár Ágnes 
temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek. Külön köszö-
net a csákvári II. sz. Pulmonológiai 
osztály dolgozóinak.

Gyászoló család

Beiratkozás a csákvári  
esti gimnáziumba

augusztus 26. 1500-1800

Helye: Esterházy Iskola

APRÓHIRDETÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása.
70/548-1602

Véradás

szeretettel várjuk az önkénteseket 
véradásunkra 2015. szeptember 
2-án (szerdán) 13:00 18:30 között 
az általános iskolában.

szervezők

AUTÓSBOLT
Minden típusú autóhoz
minden alkatrész
a legjobb árakon kapható!!
Visszavásárlási garanciával!!!
Érdemes benézni!!!

• olajok, szűrők
• alkatrészek
• akkumulátorok
• ékszíj, lapos szíj
• ablaktörlők
• kerékpár alkatrész
• motor alkatrész
• tömlők
• gumilemezek

ITALLERAKAT
• Sörök, borok, pezsgők
• Égetett szeszek
• Üdítők,  szóda
• Ásványvizek
• Chips, szotyi, nápolyi
• Kávé, csoki

Várjuk Önöket a Kossuth utca 58.-ban                  
tel.: 22/582-005
mobil: 20/334-9994                    

H-CS:  7 : 19-30-ig
P-SZ:  7: 21-30-ig
Vas:   8 : 12-ig

K í n á l at u n K b ó l !

Csákvári autósbolt és Itallerakat

Dieselesek figyelem! 
Hamarosan kiváló minősé-
gű gázolajjal bővül kínála-
tunk. A nyitás pontos napjá-
ról a későbbiekben értesítjük 
önöket.

KOZMETIKA
Szolgáltatások

● Kezelések
● Gyanták
● 4D szempilla
● Festések
● Smink

Újdonság
● Fül/orr lyukasztás

Szeretettel várok minden 
szépülni, frissülni vágyó 

kedves vendéget!

Dornyi Bernadett
8083 Csákvár, Városkút tér 2.
+3620/2908187

Esterhazy Iskola,
2015-16 tanévet megelozo teendok:

Tankönyvek befizetéséhez postai feladó átveheto

2015. augusztus 13-19-ig hivatali idoben az új iskola titkárságán.

Tankönyvosztás 2015. augusztus 24-25-én 9-16 óráig

a befizetést igazoló feladóvevény ellenében.

Évnyitó 2015. augusztus 31-én (hétfon) 17 órakor.

Elso tanítási nap: 2015. szeptember 01. 8 óra.

Pótvizsga: 2015. augusztus 19-én 10 órától az új iskola épületében.

Játékos ismerkedo foglalkozás: 2015. augusztus 28-én 15 óra 30 

perctol a leendo elso osztályosok részére a régi iskola épületében.

Könyvtári hírek
A Floriana Könyvtár augusztus 
15-től zárva tart. Nyitás szep-
tember 1-jén.

Felhívjuk kedves hirdetőink fi-
gyelmét, hogy a nyári zárva 
tartás miatt a szeptemberi la-
punkban megjelentetni kívánt 
hirdetéseiket az Önkormányzati 
Hivatal információs pultjánál ad-
hatják le augusztus 31-ig. Szept-
ember 1-től a hirdetésfelvétel 
változatlanul a Floriana Könyv-
tárban történik. 


