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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának hírei.

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

Tájékoztató a gyermekvédelmi 
rendszer változásairól.

Összefoglaló Bodmér község 
életéből.

VI. dr. Csányi László 
Kórustalálkozó

„Az is boldog ember, akinek dallal 
van tele a tarisznyája!” (Sütő András)

Hagyománnyá vált városunkban az 
április végén megrendezett dalos ün-
nep, amely díszpolgárunk, dr. Csányi 
László emlékét idézi. Ebben az évben 
a környező települések gyermekkó-
rusai tették felejthetetlenné e napot. 
Csányi Valéria karmester, a műsor 
végén meghatódva köszönte meg 
a Dallam AMI Csákvári Csicsergői-
nek a lendületes kezdést (vezetőjük 
Kunstár Béláné), majd a gánti gye-
rekek német nemzetiségi dalokból 
összeállított csokrát (vezetőik Bangó 
Éva és Pátrovics Teréz). Székesfehér-

várról a Széna Téri Általános Iskolából 
érkezett Kicsinyek kórusa vidám nép-
dalcsokorral és a népszokások dal-
lamaival mutatkozott be (vezetőjük 
Varróné Vízvári Adrienn). A Csákvári 
Esterházy Móric Ny.N.N. Általános 
Iskola énekkara és szólistái Glóriát és 
a népdaléneklési versenyen bemuta-
tott Fejér és Zala megyei népdalcsok-
rot énekeltek (vezetőjük Szakálné 
Dornyi Erzsébet). A gyermekkóru-
sok záró akkordja a felcsúti Endresz 
György Általános Iskola kórusa volt, 
akik változatos és gyönyörű műso-
rukkal méltán vívták ki a vastapsot 
(vezetőjük Bátki Hedvig, zongorán 
közreműködött Kiss Zsuzsanna). A 

műsor fénypontja természetesen a 
Magyar Rádió Gyermekkórusa tag-
jaiból alakult PAGODA felnőttkórus 
volt, akik megjelenésükkel, műso-
rukkal, előadásukkal elvarázsolták 
a kórház kultúrtermét zsúfolásig 
megtöltő nézősereget. Illés Szabolcs 
Csákvár Város polgármestere, Csá-
nyi Valéria és Csányi István - a csa-
lád képviseletében - örömmel ad-
ták át a fellépőknek a megérdemelt 
ajándékokat. A közös ebéd - melyet 
a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 
vezetősége biztosított -, majd az Es-
terházy Kastély megtekintése Szverle 
Balázs vezetésével és pusztabuszos 
városnézés után az emléktáblák 

koszorúzása következett. Várkonyi 
Mátyás zeneszerző, a Csányi László 
Baráti Kör elnöke meghatódva em-
lékezett a kórusban átélt gyerekkori 
élményeire. A Csákvár Emlékházban 
található kiállításon nosztalgiázás, 
beszélgetés, a Polgármesteri Hiva-
tal udvarán vidám táncház zárta a 
napot, ahol Bécsiné Krämer Ágnes 
néptáncpedagógus és a Barátok ze-
nekar fogadta a táncoslábúakat. Tele 
lett a tarisznyánk dallal, élménnyel. 
Köszönjük mindazoknak - NAGYON 
SOKAN VOLTAK! - akik segítettek az 
ünnep megvalósításában! Igazzá vált 
Kodály Zoltán gondolata: „Legyen a 
zene mindenkié!”

Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesü-
let nevében Kunstár Béláné

Várkonyi Mátyás megkoszorúzza dr. 
Csányi László emléktábláját
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Összefoglaló a Képviselő-testület 
üléséről  – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2016. április 26. nap-
ján tartotta munkaterv szerinti rendes 
ülését. A nyílt ülés első napirendi pont-
jaként a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között 
végzett munkáról szóló jelentés tárgya-
lására került sor, majd a Mentőszerve-
zet 2015. évi munkájáról szóló tájékoz-
tató elfogadása következett. Örömteli 
esemény, hogy gépjármű cserére ke-
rült sor a mentőállomáson, amelynek 
eredményeként kiválóan felszerelt, 
korszerű járművel végezhetik munká-
jukat a csákvári mentősök.

Az önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VII. 
19.) rendelete módosítása és a kor-
mányzati funkciórend határozati for-
mában történő jóváhagyása után pá-
lyázatokról, fejlesztési elképzelésekről 
esett szó.

Az önkormányzat által benyújtott, fo-
lyamatban lévő pályázatokról szóló 
tájékoztató tudomásul vétele mellett 
döntés született a TOP-2.1.3-15 Tele-
pülési környezetvédelmi infrastruk-
túra-fejlesztések és a TOP-1.2.1-15 
Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés című 
felhívásokra támogatási kérelem be-
nyújtásáról, továbbá a benyújtás érde-

kében a konzorciumi partner Albensis 
Kft.-vel kötendő konzorciumi megál-
lapodás jóváhagyására került sor. Egy 
szintén benyújtásra váró pályázat meg-
alapozásaként elfogadta a Képviselő-
testület a Csillag-Otthon Szolgáltató 
Bt.-vel korábban kötött tervezési szer-
ződés I. ütemének teljesítését, amely a 
Bagó-ház átépítésével és a kapcsolódó 
közpark kialakításával összefüggő ta-
nulmányterv elkészítése volt, és hatá-
rozott a további feladatokról.

A Tersztyánszky Ödön Sportközpont 
villamoshálózat bővítési és üzemelte-
tési költségeinek megosztásáról szóló 
megállapodás elfogadásával az ön-
kormányzat vállalta, hogy a bővítés 
nettó költségének felét államháztar-
táson kívüli szervezet részére történő 
pénzeszköz átadás formájában az FC 
Csákvár Kft. részére biztosítja, míg a 
csatlakozási alapdíj fennmaradó részét 
és az üzemeltetés teljes költségét a Kft. 
vállalja. Ezt követően arról döntöttek a 
képviselők, hogy a Csákvár Város Ön-
kormányzatának út- és járdafelújítá-
sa közbeszerzési eljárás nyerteseként 
az Útéppark Kft. kerül kihirdetésre. 
A közel 67 millió forint értékű felújí-
tás nagyrészt rendkívüli kormányzati 
támogatásból és kisebb részben ön-
kormányzati önerőből valósul meg. 
Pályázati úton kiválasztásra került a 

beruházás műszaki ellenőre is. Ezt a 
feladatot Édes Szilárd Mérnöki Irodája 
fogja ellátni.

A Gördülő Fejlesztési Tervben 2016. 
évre tervezett ivóvíz-hálózat felújítási 
és beruházási feladatokra a Fejérvíz 
Zrt.-vel szerződik az önkormányzat, 
ezért szükség volt a fővállalkozói szer-
ződés képviselő-testületi jóváhagyásá-
ra. Majd a Vértes Múzeum Baráti Köre 
Egyesület által tervezett kerti kiülő 
építéséhez tulajdonosi hozzájárulását 
adta a képviselő-testület, és engedé-
lyezte az önkormányzat tulajdonában 
lévő – máshol fel nem használt – bon-
tott cserép felhasználását. 

Az önkormányzati feladatellátás ha-
tékonyságának növelése érdekében a 
képviselő-testület határozatával fel-
hatalmazást és egyben iránymutatást 
adott a polgármesternek a Csákvári 
Önkormányzati Társulás keretében 
ellátott feladatok jövőbeni megszer-
vezésére, kiemelten a falugondnoki 
szolgálattal összefüggő egyeztetések 
lefolytatására vonatkozóan.

Jóváhagyta a képviselő-testület az er-
délyi Makfalva községgel kötendő test-
vér-települési megállapodás tartalmát, 
majd tudomásul vette a Csákvári I. szá-
mú fogorvosi körzet rendelési idejének 

módosulását, az „Egy perc Magyaror-
szág” programhoz történő csatlako-
zásról hozott határozat visszavonását. 
Ezután a településen kivágott fák tus-
kózására kötött vállalkozási szerződés-
ről szóló határozat, valamint a Csák-
berény – Gánt – Csákvár kerékpárút 
tanulmányterv költségeinek viselésé-
ről és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló megállapodás elfogadására ke-
rült sor. A nyílt ülés végén, a helyi adó-
rendelet módosítása után, tudomásul 
vette és megköszönte a képviselő-tes-
tület a településen működő történelmi 
egyházak szolgálatát, képviselőik erről 
szóló tájékoztatóját.

A nyilvános ülést követő zárt ülésen 
döntött a képviselő-testület egy ön-
kormányzati tulajdonban lévő lakás 
bérleti szerződésének meghosszabbí-
tásáról és egy másik lakás tekintetében 
a bérlő-kiválasztásra irányuló pályázat 
kiírásáról.

A Képviselő-testület ülésén készült fel-
vétel a Csákvári TV-ben látható, míg a 
nyilvános ülés jegyzőkönyve az önkor-
mányzat hivatalos honlapján (www.
csakvar.hu) olvasható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2016. április 27. 
napján tartotta munkaterv szerin-
ti rendes ülését. A lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között végzett munkáról szóló je-
lentés elfogadását követően döntött 
a Képviselő-testület az adózás rend-
jéről szóló 15/2015. (XI. 27.) rendelet 
módosításáról, a Csákvár-Bodméri 
Hírmondó szerkesztőségi tájékozta-
tójának elfogadásáról, és tudomásul 
vette a község köztisztasági helyzeté-
ről szóló beszámolót azzal a kiegészí-
téssel, hogy a – költségvetésben ter-
vezett – jogszabályi előírás alapján 
kötelező temetői illemhely mielőbbi 
kialakítására kerüljön sor.

Ezt követően döntés született az ön-
kormányzat törzskönyvi nyilvántar-
tásban szereplő kormányzati funkci-
óinak módosításáról, kiegészítéséről, 
valamint a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz begyűjtésé-
re vonatkozó adatszolgáltatás tudo-
másul vételéről.

Végül a képviselők az önkormányzat 
nevében köszönettel elfogadták a 
Falco Sopron Kft. paddal egybeépí-
tett kültéri asztalokra vonatkozó fel-
ajánlását.

Balogh István 
polgármester

Ülésezett a bodméri 
képviselő-testület Ezúton szeretném megköszönni 

Nagy Melindának, Nagy Zsoltnak 
és Nagy Péternek, hogy néhai 
édesapjuk dr. Nagy István tulajdo-
nát képező új HeartSave Pad típu-
sú mobil defibrillátort a csákvári 
önkormányzat részére odaaján-
dékozták. A műszer a hivatal 
ügyfélszolgálatnál lesz elhe-
lyezve és amenyibben akár 
a hivatal épületében, akár 
a környező közterületeken 
vagy intézményekben szük-
ség lenne a használatára, a 
hivatal képzett munkatársai 
a szükséges beavatkozást az 
orvos vagy mentők kiérkezé-
séig meg tudják kezdeni.
 

Illés Szabolcs
polgármester

Köszönetnyilvánítás
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Az utóbbi néhány hónapban vitat-
hatatlanul hatékony, sikeres lépése-
ket tett az a civil összefogás, amely 
Bodmér fejlődéséért szerveződött, 
és amelynek célja, hogy a falu  élhe-
tőbb, együtt gondolkodó település-
sé váljon. 

Isten békéje – ez Bodmér nevének 
jelentése szláv nyelvből fordítva. „Ez 
a béke erősítse a falu népét, kisebb 
közösségünket, jelen lévő mindnyá-
junkat” – hangzott el 2016. március 
24-én a bodméri faluházán. Ide gyűl-
tek össze akkor a falu lakói, a megye 
vezető politikusai, a falu vezetése, 
rendészeti vezetők és az egyház kép-
viselői, hogy megünnepeljék azt az 
összefogást, ami elindult a település 
fejlesztése, a bodméri faluközösség 
újraélesztése érdekében.

Járművekkel és számítógépekkel 
támogatták a falut

Bodmér, mint a megye második leg-
kisebb települése nehezen jut hoz-
zá pályázati forrásokhoz, alacsony 
a költségvetése, az önerőt is nehéz 
előteremteni, ugyanakkor komoly 
infrastrukturális problémák állnak 
fenn évek óta. „A falugondnoki busz 
több települést szolgál ki, Bodmér-
nak csak minimális segítséget tud 
nyújtani. A település adottságaiból 
adódóan viszont nagy szükség van 
a közösségi szállítóeszközre, hiszen 
a gyerekeket a szomszéd település-
re kell juttatni óvodába, iskolába, az 
idősebbeket kereskedelmi, szolgálta-
tó, szakorvosi intézetekbe, kulturális 
rendezvényekre. Ezért jelent óriási 
segítséget Bodmérnak az a két gép-
jármű, melyet az Intertanker Zrt. 
adományozott a falunak” – mondta 
el a polgármester, Balogh István.

Mindez Kossa György, a vállalat ve-
zérigazgatójának támogató munkája 
nélkül nem valósulhatott volna meg. 
Társadalmi felelősségvállalásának 

megnyilvánulásaként az Intertanker 
Zrt. egy mikrobuszt és egy személy-
autót adományozott a falunak, meg-
alapozva ezzel a falugondnoki szol-
gálat és a polgárőrség munkáját, a 
Nádor Rendszerház Kft. jóvoltából 
pedig informatikai eszközökkel gaz-
dagodott a település.

A faluközösség motorja: Kossa 
György

Ahogy errefelé mondani szokták, „a 
mi kutyánk kölke”, ősi református 
bodméri család sarja Kossa Gyuri, aki 
mozgósította a bodméri fiatalokat, 
és aki folyamatosan tartja a lelket a 
csapatban, a faluközösségben, hogy 
Bodméron ne álljon meg az élet. 
„Ezer szállal kötődik Bodmérhoz, 
gyermekkorának nagy részét itt töl-
tötte, dédapja és nagyapja évtizede-
ken keresztül a község bírója, a refor-
mátus egyház kurátora volt– mondta 
el a polgármester. – Származása, ne-
veltetésének szellemisége, az ősök 
iránti tisztelete kötelezi arra, hogy te-
gyen azért a közösségért, amelyhez 
tartozik.” Gyuri nem lakik a faluban, 
de rendszeresen hazalátogat, ilyen-
kor sokat beszélget a szomszédokkal, 
a helyiekkel, ismeri a körülményeket, 
tud a problémákról. Most a lehetősé-
geihez és legjobb tudásához mérten 

igyekszik hozzájárulni Bodmér gyara-
podásához. 

Gyuri közbenjárásának köszönhe-
tően a templomkertben hetvenöt 
gyümölcsfát is elültettek a falu lakói, 
és a terv az, hogy a termésből majd 
Bodmér egész lakossága részesüljön. 
Folytatódik a templom körüli terü-
let rendezése, a közösség célja az is, 
hogy felújítsák, és akár eredeti funk-
ciójához segítsék vagy szálláshely-
ként hasznosítsák a parókia épületét.  
A templomkerttel a gyümölcster-
mesztésen kívül más céljuk is van a 
bodmériaknak. Az egyházzal együtt-
működve szeretnék itt megvalósíta-
ni a gyerekek nyári foglalkoztatását, 
közösségformáló, hagyományőrző 
programok szervezését. De tervben 
van például olyan nyáresti rendez-
vények szervezése is, amelyeken 
központi zenekarok szórakoztatnák a 
közönséget. 

Közös bodméri húsvét

A templomkert volt egyébként 
helyszíne annak a húsvéti rendez-
vénynek is, melyen a falu legtöbb 
családja részt vett. Ebéd után már 
gyülekeztek az emberek, és senki 
nem jött üres kézzel, bőven került 
sütemény és mindenféle ital a kert-
ben felállított asztalokra. A gyerekek 
kézműveskedhettek, nyuszit simo-
gathattak, az ünnepi istentisztelet 
után pedig tojást kereshettek a fák 
között. Annyi csokit rejtettek a fűbe, 
bokrokba, hogy mindenkinek meg-
telt az összes zsebe, kosara. Még né-
hány közös fotó is készült, megörö-
kítve azt a délutánt, melyen, ahogy 
az idősebbek mondták, annyian 
gyűltek össze a templom körül, mint 
még talán soha. Amikor sötétedni és 
hűvösödni kezdett, az emberek átvo-
nultak a faluházba, ahol folytatódott 
az ünneplés. Itt Grasl Gyuri pörkölt-
jével, a legjobb házi sütikkel, finom 
italokkal telt meg a résztvevők hasa, 

élő zenével, baráti beszélgetésekkel, 
ölelésekkel pedig a szíve-lelke. Csa-
ládias hangulatban, szeretetben, re-
ményteljes tervezgetéssel telt ez az 
este Bodméron.

A faluközösség programjának főbb 
pontjai

És a lelkesedés továbbra sem ve-
szített erejéből: nemrég a helyi vál-
lalkozók adományaiból egy fűnyíró 
traktort is vásároltak, hogy hatéko-
nyabb legyen a közterületek keze-
lése. De sok elképzelés, álom várja 
még, hogy a bodmériak valóra vált-
sák a közeli és a középtávú jövőben. 
Ahogy a fejlesztési tervben is bemu-
tatták: a konkrét, középtávú célok kö-
zött szerepel a felszíni víz elvezetése 
(időközben elkészült a pályázat), kö-
zösségi terek kialakítása, építési tel-
kek biztosítása, játszótér és focipálya 
felújítása, kerékpárút létesítése. A 
komplex fejlesztési program kitér a 
lakosság megtartására, munkahely-
teremtésre, kultúrára, közbiztonság-
ra is. Tervben van egy úgynevezett 
ösztöndíj-program megalkotása, 
amelynek keretében a fiatalokat sze-
retnék továbbtanulásra ösztönözni 
a helyi vállalkozók támogatásával. 
Munkahelyek mellett a letelepedés 
lehetőségét is biztosítani szeretnék. 
Olyan programot indítanának, mely 
lehetővé tenné, hogy az önkormány-
zat telkeket vásárolhasson és azokat 
az itt született fiataloknak bizonyos 
feltételekkel átadhassa. A kulturális, 
közösségi tér, a faluháza fejlesztése, 
bővítése is a tervek között van, szol-
gáltató- illetve postasarok kialakítá-
sával. Mindezt a megye aktív részese-
ként, a megyei vezetés támogatását 
kérve, csatlakozva a régió fejlesztési 
terveihez kívánják megvalósítani, 
közösen gondolkodva az önkormány-
zattal, az egyházzal, a megye vezető 
politikusaival. Bodmér faluközösségi 
programja akár mintaprogrammá, 
átadható tudásbázissá is válhat más 
kistelepülések számára.

Az a szóbeszéd járja Bodméron, hogy 
amikor húsvét vasárnapján a tisz-
teletes áldást kért a falura, néhány 
percre egy fénysugár világította meg 
az Úr asztalát. Égi jelként, megerősí-
tésül a hívő szíveknek: jó úton halad 
a falu közössége.

Szalma Erika

Együtt Bodmérért
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2016. január 1-től jelentős változá-
sok zajlottak le a gyermekvédelmi 
rendszerben. Ennek részeként meg-
történt a gyermekjóléti szolgálta-
tás, mint a gyermekvédelem első 
védvonalának megerősítése, ami a 
gyermekjóléti központok számának 
növelését, valamint a gyermekjóléti 
szolgáltatás és a családsegítés integ-
rációjának megvalósítását is jelentet-
te.

A gyermekjóléti központok számá-
nak növelése érdekében valamennyi 
járásszékhelyen létre hozták a csa-
lád- és gyermekjóléti központokat. 
A csákvári székhelyű Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és a járásszék-
helyen, Bicskén működő Család- és 
Gyermekjóléti Központ feladatmeg-
osztással, de egymással szorosan 
együttműködve dolgozik a gyerme-
kek védelme érdekében. 

A Csákvár, Bodmér, Gánt és Vértes-
boglár területén működő Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat: 

Elérhetőségei: 
Gondozási Központ és Idősek Ottho-
na Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
8083 Csákvár, Szent István u. 13. 
22/254-892, 30/225-8578
csakvarcss@gmail.com

Ügyfélfogadás Csákváron: 
Hétfő: 8-12 óráig
Szerda: 8-12 óráig
Csütörtök: 13-17 óráig
Péntek: 8-12 óráig

Gyermekeink védelmében
Tájékoztató a gyermekvédelmi rendszer változásairól

Ügyfélfogadás Bodméron: 
Kedd: 8-9 óráig 

helye: Bodmér Faluháza

Ügyfélfogadás Gánton:
Kedd: 10-11 óráig

helye: Gánt Községháza

Ügyfélfogadás Vértesbogláron: 
Kedd: 13-14 óráig

helye: Vértesboglár Művelődési Ház

Szolgáltatásaink közül néhány fon-
tosabbat emelnénk ki: 

● tájékoztatást nyújtunk a gyer-
meki jogokról és a gyermek fejlődé-
sét biztosító támogatásokról, 

● segítjük a pénzbeli, természet-
beni ellátásokhoz, továbbá a szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzájutást,

● segítjük a hivatalos ügyek in-
tézését (pl.: családtámogatási ellá-
tások, nyugellátások, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátá-
sának igénylésével; kérelmek meg-
írásával stb.), 

● szabadidős programokat szer-
vezünk, 

● működtetjük a veszélyeztetett-
séget észlelő és jelző rendszert, 

● feltárjuk a gyermek veszélyez-
tetettségét előidéző okokat, és ezek 
megoldására javaslatot készítünk, 

● szükség esetén segítjük, támo-
gatjuk a válsághelyzetben lévő vá-
randós anyát,

● biztosítjuk a szociális segítő 
munkát, amivel igyekszünk elősegí-
teni a gyermek problémáinak rende-
zését, a családban jelentkező műkö-

dési zavarok ellensúlyozását,
● elősegítjük a családi konfliktu-

sok megoldását, különösen a válás, a 
gyermekelhelyezés és a kapcsolattar-
tás esetében,

● közvetítjük a más személy, illet-
ve szervezet által nyújtott szolgálta-
tásokat, ellátásokat,

● élelmiszer-, ruha- és bútorado-
mányokat közvetítünk,

● helyben biztosítjuk az ingyenes 
pszichológiai és jogi tanácsadást.

Pszichológiai tanácsadás időpontja: 
Hétfő: 8. 30 - 17 óráig
Szerda: 8. 30 - 17 óráig

A pszichológiai tanácsadás igénybe-
vételéhez előzetes időpont-egyezte-
tés szükséges (a fenti elérhetőségek 
valamelyikén)!

Jogi tanácsadás időpontja:
Szerda: 15–16 óráig

A bicskei járás területén működő 
Család- és Gyermekjóléti Központ

Elérhetőségei:
Kapcsolat Központ 
2060 Bicske, Ady Endre utca 1.
22/952-791
kapcsolatkozpont@bicske.hu

Ügyfélfogadás Bicskén:
Hétfő: 13–16 óráig
Szerda: 8.30–12 óráig

és 13–17 óráig
Csütörtök: 13– 6 óráig 
Péntek: 8. 30–12 óráig

A Család- és Gyermekjóléti Központ 
elsősorban hatósági intézkedések-
hez (védelembe vétel, ideiglenes 
hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, 
utógondozás) kapcsolódó feladato-
kat lát el. Közreműködik a hatósági 
intézkedésekben javaslattétellel, tá-
mogatást nyújt a családjából kiemelt 
gyermek visszahelyezése érdekében 
és utógondozást végez. 

Szolgáltatásai: 
● Kapcsolatügyelet: 
minden páros héten, 
szombat 10-12 óra között
● Jogi tanácsadás: 
minden páros héten, 
csütörtök 14-15 óra között
● Pszichológiai tanácsadás
● Családkonzultáció, 
családterápia
● Mediáció

Ingyenes szolgáltatásaik telefonos 
egyeztetés után vehetők igénybe!

Telefonos készenléti szolgálat, mely 
telefonos tanácsadást és tájékozta-
tást nyújt, a Család- és Gyermekjó-
léti Központ nyitvatartási idején túl 
felmerülő krízishelyzetekben: 06-20- 
430-7990

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2016. április 20-án  Simon László a Gyümölcs utcába,
2016. április 29-én Busznyák Barnabás Áron a Rákóczi utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Védőnői tanácsadás új vezetékes telefonszáma: 06–22–375–660

Új mobilszámok:

Zsigmond Lászlóné 06–30–225–8741

Dornyiné Eigner Ágnes 06–30–225–8605

Gólyahír

Megváltozott védőnői
telefonszámok

HŐSÖK NAPJA
Csákvár Város
Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt
és kedves ismerőseit
a Hősök napi 
megemlékezésre
és koszorúzásra.

Időpontja: 2016. május 21-án (szombat) 14.30 óra

Helye: Huszár-emlékmű (Rákóczi u. vége)

Közreműködik: Csákvári Cimborák Férfikórus
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Képünk van róla

A Floriana könyvtár ebben az évben 
ismét mesemondó és rajzversenyt 
hirdetett általános iskolások részé-
re. Magyar népmesével és a mesét 
illusztráló képekkel lehetett jelent-
kezni.

Április 28-án, Csákvár Város Önkor-
mányzatának házasságkötő terme 
adott otthont a megmérettetésnek, 
melyre 14 lelkes kis csapat érkezett.

A szebbnél szebb képek és kedves 
mesék elvarázsolták a zsűrit és a 
helyszínen megjelent gyerekeket, 
felnőtteket egyaránt. A jó hangula-
tot fokozta a hamubasült pogácsa, a 
mesés süti. A vendéglátást köszön-
jük Horváth Józsefnének, Hartégen 
Gyulának, Buncsák Istvánnak, Boros 
Gábornak.

Díjazottak:
Alsó évfolyam:
I. hely Az öreg halász és a nagyra-
vágyó felesége mesélő: Pörgye Nóra, 
rajzoló: Néráth Dániel, Knausz Virág 
(felső kép)

 II. hely A rest macska mesélő: Tóth 
Laura, rajzoló: Pakot Gabriella, Fehér 
Kinga

A Pro Vértes Nonprofit Zrt. szűk ke-
retek között rendezte meg a hagyo-
mányos Szent György-napi gulyaki-
hajtást, ahol a közel 700 főt számláló 
szürke marha gulya elhagyva téli szál-
láshelyét birtokba vette a Zámolyi-
medence friss tavaszi gyepét. Ez a 
nap Magyarországon az állatok tava-
szi legelőre hajtásának napja, ekkor 
álltak újra munkába a gulyások, juhá-
szok, kanászok. Számos hiedelem élt, 
melyekkel ezen a napon az állatok 
termékenységére, egészségére igye-
keztek jótékonyan hatni. A döntően 
állattartásból élő népek életében 
kiemelt jelentőséget tulajdonítottak 
ennek a napnak, hiszen az állatok 
megóvása a betegségektől, a járvá-
nyoktól, a rontó szellemektől rendkí-
vül fontos volt az egyén és a közösség 
boldogulása szempontjából. A zöld 
ág így nem maradhatott el és a részt-
vevők igyekeztek minél több állatra 
csapni...persze csak jelképesen. 

forrás
provertes.hu

140 éves a méterrendszer Magyar-
országon. Ebből az alkalomból nyílt 
kiállítás a Csákvár Emlékházban, me-
lyet május 20-ig tekinthenek meg az 
érdeklődők.

III. hely Csodakantár mesélő: Makra 
Málna, rajzoló: Juhász Nóra, Pál Ni-
kolett

Mesélő különdíjban részesült Sziládi 
Bence

Feső évfolyam:
I. hely  A kis gömböc mesélő: 
Láposi Karina, rajzoló: Bokodi Zsófia, 
Knapp Róza (alsó kép)

II. hely A só mesélő: Knausz Réka, 
rajzoló: Hideg Rebeka, Zolnai Kriszti-
na

III. hely Egyszemű, kétszemű, há-
romszemű mesélő: Magyarics Fan-
ni, rajzoló: Pausch Kamilla, Palkó 
Szebasztián

Rajzoló különdíjban részesült Janky 
Bendegúz, Tamás Gergely, Mészáros 
Kornélia, Oszoli Evelin, Sztányi Dori-
na

A mesékből készített diafilmek ké-
sőbbi időpontban a Csákvár TV adá-
sában láthatóak lesznek.

Mesemondó és rajzverseny a Floriana könyvtárban

Szent György napi gulyakihajtás

Méréstörténeti kiállítás

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egye-
sület április 9-én nyitotta meg  „A mi 
városunk Csákvár – festményeken és 
grafikákon” című kiállítását.  
Az  ünnepségen Szakál Antal székes-
fehérvári művésztanár osztotta meg 
gondolatait a közönséggel, utána a 
Dallam AMI csoportja adott elő egy 
vidám kis műsort  Kunstár Béláné ve-
zetésével.
Az évek óta kiállító művészek mellett 
lehetőséget kaptak a bemutatkozás-
ra a Floriana Festőkör tagjai és egyé-

ni alkotók is - így igazán változatos, 
színes lett a paletta. 
Berecz Katalin, Fónagy Gyuláné, Hor-
váth Márta, Jakubek Nóra, Jánosik 
Sarolta, Jarolics Tamás, Kádár Lász-
lóné, id. Magosi László, Metykó Zol-
tánné, Mikonya Mónika, Németh Ro-
land, Oláh Eszter, Piller Mária,Szakál 
Antal, Szekeres Károly, Szekeresné 
Horváth Zsuzsanna, Szmolkáné Soós 
Gizella, Tóth Jánosné, Tóth László 
munkáiban gyönyörködhettek a vá-
ros lakói.

Csákvári muvészek kiállítása
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Eseménynaptár
2016.5.1. – 2016.6.30.

VÁROSI ESEMÉNYEK
MÁJUS
13-14.           Madarak és fák napja országos döntő ● Geszner ház
15.                  Törpeharcsafogó verseny  ● Göböl-völgyi tó
15.  17.00    Csámborgó Koncert ● Kastélypark
16.   9.00     Regionális Gidrán tenyészszemle ● Dobogó
20.  16.00    Gyermekrajzkiállítás megnyitó ● Csákvár Emlékház
21.  16.00    Hősök Napja ● Huszár-emlékmű
22.                  Orbán-napi borverseny
30.                  Pedagógus Nap ● Házasságkötő terem

JÚNIUS
4.      Trianoni megemlékezés ● Vaskapu völgy
4.      Trianon Nap ● Szabadság tér
11.                 Gyermeknap ● Csákvári Pigenőpark-Tersztyánszky Sportközpont
11. 17.00     Kiállítás megnyitó ● Csákvár Emlékház
18.                 Múzeumok éjszakája ● Csákvár Emlékház

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:  hétfő-péntek  09.00 – 13.00
Telefon 30-3323706, (22) 354-369

Az Istentiszteletek általános rendje
Szentmisék: hétfő 18:00, szerda 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 19.00
Rózsafüzér:  hétfő, kedd, péntek  17:30, szerda 6.30, szombat 17.00;

vasárnap 10.30 és 18.00

Május a Szűzanya hónapja, minden nap imádkozzuk a templomunkban a 
loretói litániát.

MÁJUS
15. Pünkösdvasárnap, a Szentlélek eljövetele - főünnep
16. Pünkösdhétfő – Székesfehérváron a Bregyó közi Ifjúsági- és Szabadidő 
Központban a XI. Egyházmegyei Nap
22. Szentháromság vasárnapja – főünnep, elsőáldozás
29. Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja - főünnep (vasárnap)

Református Egyház
A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége 
(parókia felújítás miatt a Kálvin Otthonban) 8083 Csákvár, Kálvin u. 9.  

Telefon: 06-22-354-071
Gere Gábor József református lelkész elérhetősége: 06-30-380-9503

geregabor@freemail.hu

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd           16.00   kórházi istentisztelet
Péntek        17.15   áhitat a Kálvin Otthonban
Vasárnap     9.30   gyermek istentisztelet
Vasárnap   10.00   istentisztelet

MÁJUS
11–12–13–14.  készülve az úrvacsorai istentiszteletre, esténként 18.00-tól 
bűnbánati istentisztelet a templomban
15.  10.00  Pünkösd vasárnap - ünnepi istentisztelet úrvacsorával
15.  15.00  Pünkösd vasárnap – legátus szolgálata
16.  10.00  Pünkösd hétfő – ünnepi istentisztelet úrvacsorával

Nagy szeretettel várjuk az óvodás és bölcsöde korú gyermekeket a gyü-
lekezetünkhöz tartozó Lorántffy Református Óvoda és Bölcsödébe, ahol 
a kisgyermekek játékosan és dalban ismerkedhetnek Isten csodáival. A 
beiratkozásról érdeklődni a következő címen lehet:

                                                     Csákvár, Szent István utca 2.
A parókia mellett hamarosan elhelyezésre kerül egy papír és PET palack 
gyűjtő edény. Kérjük, hogy ezek gyűjtésével is támogassuk a gyülekezeti 
munkákat.
A református parókia felújítására szánt adományokat köszönettel fogadjuk.
Számlaszám: 11736020-29908299-00000000

Evangélikus  Egyház
MÁJUS
15. 11.00  Pünkösd ünnepe, Úrvacsorai istentisztelet

 Igét  hirdet Lackner Pál ev. püspök (vasárnap)
22. 11.00  Istentiszteleten esküvő
26-29.        Pyrbaumi kórus nálunk
28. 17.00  Zenés áhítat – Pyrbaumi St. Georgs Kirchenchor (szombat)
29. 11.00  Istentisztelet – igét hiret Eyselein Klaus lelkész

Május
Május 
Május 

Május
Május

Június
Június

12. cs.
19.cs.
23. h.

26. cs.
30.h.

 2. cs. 
6. h.

18:00
18:00
18:00

18:00
18:00

18:00
18.00

Rendhagyó énekóra Pitti Katalinnal
Rendhagyó énekóra Pitti Katalinnal (ism.)
Csákvári művészek kiállítása
Mesemondó verseny
Hősök napi megemlékezés
Csákvári művészek kiállítása (ism.)
Mesemondó verseny (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

Csákvár-Gánt Tv
M Á J U S  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Evangélikus  Egyház
JÚNIUS
  5.   11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
12.               Tanévzáró istentisztelet 
Május hónap igéje:
Pál apostol írja:
„Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől 
kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok?”
(1 Korinthus 6, 19)

Nyári táboraink és koncertek:
Jún. 26- júl. 2. Hittantábor Nagyveleg
Júl. 7-10.- KEET Budapest
Júl. 17 – 22. Kis Zengő
Júl. 22.  Koncert (péntek)
júl. 24 – 30. Nagy Zengő
Júl. 30. Koncert (szombat)
Júl. 27 – 31 – Szélrózsa Mátrakemping
Júl. 31. - aug.6. Nagyveleg Egyházmegyei ifjúsági Nagytábor
Aug. 7 – 14 – Pyrb – Csv ifj. tábor Hesselberg
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Szeretettel várjuk minden kedves régi és új véradónkat 
2016. június 2-án, csütörtökön 
13:00 és 18:30 óra között az általános iskolában.
„Adj vért és ments meg három életet!”

Kincskereső
Nemcsak sporttal lehet kupát nyerni!
Nagy örömmel tapasztalta ezt meg 
Wisniewski Marcell 6.b osztályos ta-
nuló, aki a Rákóczi-napok keretében 
vett részt a Szemere Gyula megyei 
helyesírási versenyen Bokodi Zsófi-
ával együtt. Zsófi 7. helyezést ért el, 
Marci pedig győztesként elhozhatta 
a vándorkupát, ami egy évig lesz is-
kolánkban, utána újra meg kell küz-

Törpeharcsafogó verseny!

A T.SZ. Horgászegyesület 

2016. május 15-én 

8:00-tól 12:00 óráig 

törpeharcsafogó versenyt rendez.

Esőnap nincs!
A versenyre 2 fős csapatok jelentkezhetnek.

Nevezési díj 3000 Ft csapatonként, mely tartalmazza 
az ebéd árát is.

A részvételt helyszűke miatt  70 csapatra korlátozzuk. 
Nevezni a Vasboltban lehet. 
Az első 3 helyezett pénzjutalomban részesül, díjazzuk a legkisebb és a 
legnagyobb halat fogó horgászt.
Horgászni kizárólag törpeharcsára szabad, az egyéb halat azonnal visz-
sza kell engedni! Felhívjuk a figyelmet, hogy a tóban szürkeharcsa is 
van, amely színe és bajusza alapján könnyen megkülönböztethető!
A kifogott halak csapatok közötti összeöntése kizárással jár!

Érdeklődni: Zolnai Sándor 30-589-0113 telefonon.

Pesovár Ferenc Népdaléneklési Ver-
seny megyei döntőjében Adonyban

szólista kategóriában Pausch Napsu-
gár 3.a bronz minősítést kapott,

csoportos ének kategóriában a 
Dalospacsirták: Néráth Dóra 8.b, 
Dravitz Tamara, Magyarics Fanni, 
Pausch Kamilla 6.a arany minősítést 
szerzett.

Labdarúgó diákolimpia körzeti dön-
tőjében Felcsúton

a 3. korcsoportban iskolánk csapata 
2. helyezést ért el. A csapat tagjai: 
Kun Tamás, Knausz Kornél, Baró-
csi Bálint, Bokor Ábel, Hrna Dániel, 
Szabó Bence, Borsos Patrik, Horváth 
Bulcsú, Zelizi Roland

Országos Madarak és Fák Napja Ver-
seny területi fordulójában

1. helyezést ért el Hegyessy Luca 8.a, 
Gyüre Gergő, Wisniewski Marcell 6.b 
csapata
2. helyezett lett Tamás Kinga 7.a, Ba-
konyi Adrienn, Bokor Ábel 6.b csapa-
ta.

nyelvÉSZ verseny megyei fordulójá-
ban Székesfehérváron

4. évfolyamosok között 5. lett 
Spinhért Mátyás 4.a
5. évfolyamosok között 4. Magasi 
Csenge 5.b
6. évfolyamosok között 1. helyezést 
ért el Wisniewski Marcell 6.b
7. évfolyamosok között 1. Izmindi 

Izsák 7.a, 2. Magasi Botond 7.a, 5. 
Tamás Kinga 7.a
8. évfolyamosok között 6. Spinhért 
Anna 8.a, 8. Zolnai Réka 8.a
Az első helyezést elért tanulók: 
Wisniewski Marcell és Izmindi Izsák 
képviselik Fejér megyét Szegeden az 
országos döntőben, és a legjobb 2. 
helyezettként meghívták Magasi Bo-
tondot is.

Arany János magyarverseny orszá-
gos döntőjében Budapesten

6. évfolyamosok között 10. helyezést 
ért el Wisniewski Marcell 6.b
7. évfolyamosok között 4. helyezést 
ért el Izmindi Izsák 7.a, 8. helyezett 
lett Tamás Kinga 7.a 
8. évfolyamosok között 13. lett 
Hegyessy Luca 8.c

Víz világnapi megyei irodalmi pályá-
zaton

1. helyezést ért el Serényi Réka 3.c
Dicsérő oklevelet kapott: Makra Mál-
na 3.c, Janky Bendegúz 5.b, Tamás 
Marietta 5.b, Tamás Kinga 7.a

Víz világnapi megyei rajzpályázaton

Dicsérő oklevelet kapott: Boros Zsó-
fia 4.b, Szabó Dominik 7.a

Víz világnapi irodalmi rendezvényen

alsó tagozatosok között 2. helyezést 
ért el Makra Málna 3.c, Serényi Réka 
ügyesen szerepelt

Iskolai versenyeink

deni érte. A kupára felkerül minden 
iskola neve, ahol vendégeskedett.
Az ünnepélyes díjkiosztóra április 
7-én került sor, ahová minden dobo-
gós versenyzőt meghívtak felkészítő 
tanárukkal együtt.

További szép sikereket kívánunk Mar-
cinak!

felső tagozatosok között 1. helyezést 
ért el Árki Kincső 8.a, 2. lett Janky 
Bendegúz 5.b, Tamás Marietta dicsé-
retben részesült

Szemere Gyula megyei helyesírási 
versenyen 

1. helyezést ért el Wisnievszki Mar-
cell 6.b, aki elhozta iskolánkba a 
vándorkupát, ami egy éven keresztül 
iskolánkban lesz

Simonyi Zsigmond helyesírási ver-
seny megyei fordulójában

5. évfolyamosok között 9. Berki Dá-
vid 5.a
6. évfolyamosok között 8. Bokodi 
Zsófia 6.b
7. évfolyamosok között 4. Izmindi 
Izsák 7.a, 5. Magasi Botond 7.a, 12. 
Tamás Kinga 7.a

Nemzetközi történelem versenyen 
Oroszlányon

3. helyezést ért el Izmindi Izsák, Ma-
gasi Botond, Tamás Kinga 7.a csapata

Mányi mesemondó versenyen 

1. évfolyamosok között 2. lett Katona 
Botond 1.b
3. évfolyamosok között 1. Sziládi 
Bence 3.c, 3. Schmidt Laura 3.a
4. évfolyamosok között 1. Doktor 
Ádám 4.a

Véradás
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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: június 1.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik özv. Szoboszlai Ferencné 
temetésén részt vettek, részvétükkel 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
Hálás köszönetünket fejezzük ki a Si-
rály KHT összes dolgozójának odaadó 
munkájáért.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Krizsa Károly temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmamat enyhítették.

Felesége

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Böjte József temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek.

Gyászoló család

Tudatom mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy Tóth Zoltán (Csák-
vár, Aranyhegyi u. 64. sz. alatti lakos) 
életének 81. évében május 3-án el-
hunyt. Búcsúztatására a csákvári 
temető ravatalozójában május 27-
én 11 órakor kerül sor. Kérem, hogy 
tiszteletüket csak egy szál virággal 
fejezzék ki.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

CSÁKVÁRKÚT
GÁZOLAJ, AUTÓSBOLT

ÉS ITALLERAKAT

nyitva tartás!
Hétfő-Péntek:           5.00-21.30
Szombat:                    6.00-21.30
Vasárnap:                   7.00-19.00

Az   üzemanyag szállítója az

Tájékoztatjuk a kedves gázolaj fogyasztókat, hogy az

OMV adalékolt Diesel 
üzemanyagát forgalmazzuk.

Az autósbolt és itallerakat változatlan formában
várja kedves vásárlóit.

Főállású munkatársat keresünk!

Csákvárkút- Gázolaj, Autósbolt és Itallerakat               
Csákvár, Kossuth utca 58.  tel:20/334-9994

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvári Iskola Tanulóért Alapítvány  18485842-1-07
Csákvár Kempo HSE    18491380-1-07
Csákvári Tűzoltó Egyesület   18484009-1-07
Floriana Könyvtár    15365965-1-07
Polgárőrség     18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány  18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evang. gyülekezet)  18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület     18480098-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület  18501616-1-07

A községünkben működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyar Evangélikus Egyház

www.kabelsat.hu 
(22) 375-000

Internet Csak Internet Ktv vagy Telefon 
előfizetés esetén

KTV és Telefon 
előfizetés esetén

Kábelnet Start+ (3 mbps/ 0.5 mbps) 2 490 Ft 1 990 Ft 1 990 Ft

Kábelnet 10 (10 mbps/ 1 mbps) 3 990 Ft 3 590 Ft 2 990 Ft

Kábelnet 20 (20 mbps/ 2 mbps) 4 990 Ft 4 590 Ft 3 990 Ft

Kábelnet 30 (30 mbps/ 5 mbps) 5 990 Ft 5 590 Ft 4 990 Ft

Kábelnet 50 (50 mbps/ 10 mbps) 6 990 Ft 6 590 Ft 6 590 Ft

Tv+Internet+Telefon a Kábelsat-2000 Kft-től 
89 digitális és 24 HD csatorna már 2850 Ft-tól 

(Internet és Telefon előfizetés mellett) 

Kedvező árú, stabil internet csomagok 

A Csákvár Vértesalja Vadásztársaság felhívja azon 
földtulajdonosok figyelmét, akik földterülettel rendelkeznek 
a fenti vadásztársaság területén, hogy a 2016. évi bérleti díj 
kifizetésére az alábbiak szerint kerül sor.

VÉRTESBOGLÁRON   2016. május 23-án (hétfő) 15.00 órakor
helye: Művelődési Ház

CSÁKVÁRON              2016. május 23-án (hétfő) 17.00 órakor
helye: Önkormányzat házasságkötő 
terme

A tulajdonjogot igazoló iratokat és a személyi igazolványt 
szíveskedjenek magukkal hozni!

FÖLDBÉRLETI DÍJAK KIFIZETÉSE

APRÓHIRDETÉS

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása. 0670/548–1602

Kárpitos munkát vállalok.
Tel.: 0630/226-4245

Kert gondozására megbízható sze-
mélyt keresek.
Tel.: 254-480

Utánfutók bérelhetők. Csákvár, Kos-
suth utca 10. Tel.: 06205841031

A Publo Csákvár TC asztalitenisz csa-
pata második évben szerepel az NBI-
ben, és idén is ezüstérmes lett a baj-
nokságban!

A siker kiharcolói:
Daru Zsolt, Turbók Attila, Leskó Márk, 
Imecs Ernő, Geri László
A megyei I. oszt. felnőtt csapatbaj-
nokságban a csapat a 3. helyet sze-
rezte meg.

Csapattagok:
Lönhárd Vilmos, Nádori László, 
Schneiderné Máhli Ibolya, Katona 
Kitti, Tóth Árpád

GRATULÁLUNK!

Sport
Asztalitenisz


