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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának hírei.

Az Esterházy Iskola diákjai ki-
magasló eredményeket értek 
el az idei tanévben rendezett 
versenyeken.

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

A „Csákvár díszpolgára, Csák-
vár Tiszteletbeli Polgára” címre 
2016. július 10-ig tehető javas-
lat.

Pedagógusnap

Csákvár Város Önkormányzata 2016. 
május 31-én köszöntötte a település 
óvodapedagógusait, tanítóit, tanára-
it, a bölcsődei gondozókat,  és mind-
azokat, akik  a mindennapokban a 
gyermekek nevelésében és ellátásá-
ban nagy szerepet vállalnak.

Az ünnepi  műsorban generációk 
tiszteletét, szeretetét adták át a fel-
lépők a  Publo Étterem zsúfolásig 
megtelt rendezvénytermében. Első-
ként a Csákvári Mese-Vár Óvoda és 
Bölcsőde nagycsoportosai léptek fel, 
kedves kis összeállításukban búcsúz-
tak az óvodától - készültek az iskolá-
ba. Illés Szabolcs polgármester úr kö-
szöntője után a kitüntetések átadása 
következett. A csákvári általános is-
kola ma már nyugdíjas pedagógusai 
közül többen voltak, akik már 50 - 60 
éve szerezték meg képesítésüket. 

50 éve végezte el a magyar – törté-
nelem szakot, ezért Arany Diplomát 
kapott: John Istvánné / sz. Giesz Ju-
lianna Mária /.  60 éve kapta első 
pedagógus oklevelét, majd 50 éve 
a másodikat Major Lászlóné /szül. 

Orosházi Éva /, ezért arany és gyé-
mánt diplomát vehetett át. 60 éve 
szerzett pedagógus oklevelet, ezért 
gyémánt diplomát kapott: Dornyi 
Sándorné /szül. Kemény Julianna /, 
Pertl Antalné /szül. Jobbik Piroska/, 
Minárik Ferencné / sz. Kivágó Erzsé-
bet / és Minárik Ferenc. A Minárik 
házaspár kitüntetését távollétükben 
fiaik vették át. A gratulációk után 
Sziládi Bence 3. osztályos kisdiák 
mondott verset, majd Serényi Réka 
és Makra Málna furulyajátéka követ-
kezett. A felső tagozatosok köszön-
tőjét Hegyessy Luca tolmácsolta az 
ünnepelteknek. Befejezéseképpen 
a Dallam Alapfokú Művészeti Iskola 
Csákvári Tagintézményének tanulói 
képviseletében Knausz Réka gitáron 
játszott, majd Néráth Dóra fuvolán. 
A műsor narrátora Goldschmidt Re-
beka volt.

A tanárok egész éves munkáját meg-
köszönve egy szál virággal és vendég-
látással kedveskedtek a szervezők. Jó 
hangulatú beszélgetéssel és a közös 
emlékek felidézésével zárult a dél-
után.

2016 februárjában a Nt. Kis Boáz 
búcsú-istentiszteletén részt 
vevő makfalvi küldöttség jelezte 
azon a szándékát, hogy szeretne 
testvértelepülési kapcsolatot kiépí-
teni Csákvárral. Az első találkozón  
Vass Imre megbízott polgármester 
már konkrét időpontot is megjelölt 
arra vonatkozóan, hogy  amennyiben 
a csákvári képviselőtestület elfogad-
ja a megkeresést, a kapcsolatot hiva-
talossá tevő dokumentum aláírására 
2016.05.07-én Makfalván, a Székely 
majálison kerülhet sor. A képvise-
lőtestület egyhangúlag fogadta el 
a megkeresést. Május 6-án hatan 
utaztunk Makfalvára és másnap ün-
nepélyes keretek között megtörtént 
az együttműködési megállapodás 
aláírása. Hamisítatlan székely fogad-
tatásban és vendéglátásban volt ré-
szünk, amit várhatóan a Mihály napi 
búcsú alakalmával tudunk viszonozni 
makfalvai barátainknak.

Új testvérvárosi 
kapcsolat
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Ülésezett Csákváron a Képviselő-
testület 
Csákvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2016. május 30. nap-
ján tartotta munkaterv szerinti rendes 
testületi ülését, amelyen a napirend és 
a jegyzőkönyv hitelesítő személye elfo-
gadását követően jelentés hangzott el 
a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről és a két ülés között 
végzett munkáról. Ezt követően dr. Ba-
lázs Sándor bicskei rendőrkapitány és 
Setét Vilmos helyi polgárőr vezető be-
számolt a település közbiztonságának, 
közrendjének helyzetéről, a két szerve-
zet tevékenységéről. A beszámoló tár-
gyalása során nagy hangsúlyt kapott a 
hatékony bűnmegelőzést és –üldözést 
szolgáló szoros együttműködés, a tele-
pülés közlekedésbiztonsága, a térfigye-
lő rendszer működésének értékelése 
és a polgárőr utánpótlás kérdésköre.

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ezután elfogadta 
a 2015. évi költségvetés utolsó mó-
dosításáról és a zárszámadásról szóló 
rendeleteket, a Magyar Államkincstár 
által az önkormányzatnál végzett el-
lenőrzésről szóló jelentést és a belső 
ellenőr éves összegző jelentését. Sor 
került a vagyonrendelet aktualizálásá-
ra, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló beszámoló 
jóváhagyására, a gyermekek szüni-

dei étkeztetéséről szóló előterjesztés 
tárgyalására. Utóbbi napirend kere-
tében döntés született arról, hogy az 
önkormányzat az iskolai szünet teljes 
időtartamára (55 munkanap) biztosít-
ja a gyermekek ingyenes étkeztetését 
hasonlóan az óvodás gyermekekhez, 
akik az óvodai szünidő teljes időtarta-
ma alatt igénybe vehetik ezt a szolgál-
tatást, erre a célra 1 millió forintot ha-
gyott jóvá a 2016. évi költségvetésből. 

A képviselők tárgyalták és jóváhagyták 
a Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit 
Kft. 2015. évi végleges pénzügyi be-
számolóját, annak kiegészítő mellék-
letét és részletes főkönyvi kivonatát, 
majd a Fejérvíz Zrt. által üzemeltetett 
víziközművekkel kapcsolatos többlet 
finanszírozási igényekről hoztak hatá-
rozatokat. 

Az elmúlt év pénzügyi zárása mellett 
kiemelt szerepet kaptak a májusi ülé-
sen a fejlesztési elképzelések. Elsőként 
az önkormányzat által benyújtott, fo-
lyamatban lévő pályázatok tudomásul 
vételéről, ezt követően új pályázatok 
benyújtásáról született döntés. Csák-
vár Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretében megjelent alábbi fel-
hívásokra nyújt be támogatási igényt:

• TOP-1.4.1-15. – A foglalkoztatás 
és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével. Ennek 
fő helyi célkitűzés a Mese-Vár Óvoda 
és Bölcsőde Ady Endre utcai épületé-
nek felújítása, energetikai korszerűsí-
tése és eszközbeszerzés mindkét telep-
helyre mintegy bruttó 60 millió forint 
értékben.

• TOP-3.2.1-15. – Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése. 
A pályázat helyi célkitűzése az iskola 
Szabadság téri épületének energetikai 
korszerűsítése mintegy bruttó 230 mil-
lió forint értékben.

• TOP- 1.1.1-15. – Felhívás ipari 
parkok, iparterületek fejlesztésére. 
Főbb helyi célkitűzés a Csákvár, 379/13 
helyrajzi számú telek megvásárlása és 
azon a vállalkozások támogatását szol-
gáló „inkubátor-ház” kialakítása, mint-
egy 135 millió forint értékben.

Fentieken kívül döntött a Képviselő-
testület az „Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések” című pályá-
zat benyújtásáról, amelynek keretében 
az Önkormányzati Hivatal nyílászáró 
cseréje, hőszigetelése valósulhat meg 
mintegy 30 millió forint értékben, va-
lamint a Jókai utca és a Tompa Mihály 

utca burkolatának felújítása közel 15 
millió forint értékben. 

A Képviselő-testület döntése értel-
mében a Magyar Posta Zrt.-vel kötött 
partnerségi szerződés alapján kerül sor 
a jövőben a Csákvár Bodméri Hírmon-
dó terjesztésére. Az erről szóló hatá-
rozathozatalt követően döntés szüle-
tett a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 
pénzügyi beszámolójának elfogadásá-
ról, a Csákvári Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának III. számú 
módosításáról, a Haraszt utca bruttó 
1,9 millió forintból történő felújításá-
ról.

Végül zárt ülés keretében két önkor-
mányzati lakás bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról és egy lakáspá-
lyázat elbírálásáról, a bérlő kiválasztá-
sáról döntött a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület nyilvános ülésén 
készült felvétel a Csákvári TV-ben lát-
ható, míg az ülés jegyzőkönyve az ön-
kormányzat hivatalos honlapján (www.
csakvar.hu) olvasható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2016. május 25. 
napján tartotta munkaterv szerinti 
rendes ülését. Elsőként a település 
közbiztonságának kérdése került 
górcső alá, ahol dr. Balázs Sándor 
rendőr alezredes, a Bicskei Rendőr-
kapitányság vezetője méltatta a tele-
pülés kedvező eredményeit, Bodmér 
ugyanis a bűnelkövetéstől kevésbé 
fertőzött települések közé tartozik. 
Majd a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között 
végzett munkáról szóló jelentés ke-
rült a képviselők elé.

Harmadik napirendi pontként az 
előző évi költségvetési rendelet utol-
só módosításáról, a zárszámadási 

rendeletről és a kapcsolódó állam-
kincstári jelentés tudomásul véte-
léről szóló határozat elfogadásáról 
döntött a Képviselő-testület. Majd 
az önkormányzat éves belső ellen-
őrzési jelentésének elfogadásával 
törvényi kötelezettségének tett ele-
get. Ezután tárgyalták a képviselők 
a vagyonkataszter adattartalmának 
aktualizálásáról szóló előterjesztést, 
amely az önkormányzati ingatlantu-
lajdon naprakész nyilvántartása és az 
ASP rendszerhez történő csatlakozás 
miatt is szükséges.

Ezt követte a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló 2015. évi beszámoló elfogadá-
sa, amelyről évente köteles számot 

Ülésezett a bodméri képviselő-testület

adni a helyi önkormányzat a gyám-
hatóság felé.

A Csákvári Önkormányzati Társulás 
keretében szervezett, Újbarok és 
Bodmér községek lakóit érintő fa-
lugondnoki szolgálat negyedéves 
költségviseléséről szóló napirend 
tárgyalását követően a falugondnoki 
szolgálat jövőjéről, Bodmér község 
kiválásáról tárgyalt a testület, amely-
nek meggyorsítása érdekében jogi 
szakértő (ügyvéd) igénybe vételéről 
született döntés.    

Tízedik napirendként az önkormány-
zat törzskönyvi nyilvántartásban sze-
replő adatainak módosításáról, majd 
következő napirendként a Csákvári 

Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodása III. módosításáról 
határozott a Képviselő-testület. Ez 
utóbbi döntés meghozatalára többek 
között Szár Község Önkormányzata 
társulásból való kilépése miatt volt 
szükség.

Utolsó előtti napirendként a gépjár-
mű használati szabályzat egyezteté-
sére került sor, végül pedig döntés 
született a belterületi járdák felújítá-
sára kiírt pályázaton való indulásról. 
Ezzel a Vasvári Pál utcát használó 
gyalogosok közlekedési helyzetét kí-
vánja az önkormányzat javítani.

Balogh István 
polgármester



  3

A „Csákvár díszpolgára”, „Csákvár 
Tiszteletbeli Polgára” címre 2016. 
július 10-ig tehető javaslat.

Csákvár település önkormányzata a 
település gazdasági gyarapodását, 
továbbfejlődését, kulturális és mű-
vészeti értékeinek megőrzését és 
annak tiszteletben tartását csak az 
együttmunkálkodó polgárokkal tud-
ja és kívánja megvalósítani. Vannak 
olyan személyiségek, akik a telepü-
lés közéletének valamely területén 
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, 
illetve nyújtottak, olyanok, akiknek 
személye vagy tevékenysége érdem-
ben és elválaszthatatlanul kapcsoló-
dik Csákvár településhez. 

A kitüntetések, díjak adományozásá-
val az önkormányzat adózni kíván e 
személyeknek, kifejezve a település 
elismerését példamutató magatar-
tásukért, maradandó alkotásaikért, a 
település szellemi és anyagi gyarapo-
dásához való hozzájárulásukért.  

„Csákvár díszpolgára”

Évente legfeljebb egy élő és egy el-
hunyt személy részére adományoz-
ható „Csákvár díszpolgára” kitüntető 
cím. 

„A kitüntető címre javaslatot tehet-
nek: az önkormányzat tisztségviselői, 
bizottságai, bármely települési kép-
viselő, a településen működő civil 
szervezet, egyház, intézmény és ma-
gánszemélyek.

A díszpolgári címet a település lakos-
sága nevében a képviselő-testület 
annak az élő, vagy elhunyt magyar, 
vagy külföldi állampolgárságú sze-
mélynek adományozza, aki az általá-
nos rendelkezésben foglaltak szerint 
arra érdemes. „

”Csákvár Tiszteletbeli Polgára” cím

 „Csákvár Város Tiszteletbeli Polgára” 
cím annak a nem csákvári, külföldi, 
vagy magyar állampolgárnak ado-
mányozható, aki munkájával jelentős 
mértékben elősegítette Csákvár és 
polgárai szellemi és gazdasági fejlő-
dését, gyarapodását. 
A tiszteletbeli polgári cím erkölcsi el-
ismerés, mely az önkormányzat és a 
község lakosságának tiszteletét fejezi 
ki. 

„Csákvár Tiszteletbeli Polgára” cím 
évente legfeljebb egy élő vagy el-
hunyt személynek (posztumusz) ado-
mányozható. „

A díjak odaítéléséről a polgármes-
ter javaslatára a képviselő-testület 
minősített többséggel dönt, átadá-
sukra az augusztus 20-i ünnepségen 
kerül sor.

Kérjük a lakosságot, hogy az indok-
lást tartalmazó kitüntetési javaslatai-
kat úgy tegyék meg, hogy azok 2016. 
július 10-én éjfélig beérkezzenek!

Tóth Jánosné sk
címzetes főjegyző

Felhívás Kitüntető címre történő
javaslattételi határidőre

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, 
hogy 2016. június hónapban mező-
gazdasági összeírásra kerül sor  Csák-
váron az alábbi helyeken:

Akadémia utca, Árpád utca, Béke 
utca, Fecske utca, Gyümölcs utca, 

Május 13-án Horváth Józsefné mé-
nesébe látogatott a horvátországi 
Bjelovár város hét fős küldöttsége, 
hogy a ménes tenyészállományát 
megszemléljék.

A delegáció tagjai között köszönt-
hettük Josip Trogrlic ezredes urat, 
aki a Bejovári Huszáregyesület és 
Történelmi Hagyományőrző Csoport 
vezetője, Darija Markovics asszonyt, 
aki a Horváth Vidékfejlesztési Minisz-
térium Bjelovár megyei felügyelője, 
prof. dr. Ante Ivankovic urat a Zágrábi 
Egyetem Mezőgazdasági Karának ta-
nárát, dr. Jelena Ramljak asszonyt aki 
szintén a Zágrábi Egyetem Mezőgaz-
dasági Kar tanára.

A tenyészmének, kancák és csikók 
felvezetése közben a lovak szárma-

Mezőgazdasági összeírás

Látogatók Horvátországból Haraszt köz, Haraszt utca, Kálvária 
köz, Nimród utca 1., Szabolcs köz
Szabolcs utca, Temető  utca, Vértes 
utca

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

zásának bemutatását, Kopócs Tamás 
tenyésztésvezető mutatta be.

A szakértő vendégek nagyon meg 
voltak elégedve a felvezetett állo-
mánnyal. Elmondták, hogy a Csák-
várról származó lovak eredményesen 
szerepelnek a horvát távlovas sport-
ban, horvátországi tenyésztésben 
is fontos szerepük van. A bemutató 
után Horváth Józsefné megvendégel-
te a delegációt a Csákvári Csárdában, 
ahol a Csákvár város részéről Illés 
Szabolcs polgármester úr és Knausz 
Imre alpolgármester úr köszöntöt-
te a vendégeket. Ezután kölcsönös 
ajándékozásra került sor. A nap zá-
rásaként pusztabuszos kirándulás 
keretében megnézték az Eszterházy 
Kastélyt, vadászkápolnát, a Huszár-
emlékművet.
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A település egészért vállalt fele-
lősségen felül a lakosokkal kiala-
kítandó közvetlenebb kapcsolat 
kialakítása, ügyük hatékonyabb kép-
viselete érdekében a Képviselő-tes-
tület 130/2015. (III.30.) határozatá-
val nyolc településrészt alakított ki. 
A településrészekhez kapcsolódó 
képviselők és fogadóórák órák vala-
mint a településrészek térképi vázla-
ta az alábbiakban található meg. 
Illés Szabolcs polgármester fogadó-
órája minden szerdán délelőtt 8.00-
12.00 óráig tart, melyre időpontot 
az alábbi telefonszámon lehet kérni: 
22/582-310/12 mellék vagy e-mail-
ben: titkarsag@csakvar.hu 

1.körzet dr. Rankl Erzsébet 
minden hónap első kedd 16.30-
17.30
helye: Csákvári Közös Önkormány-
zati Hivatal Házasságkötő terem 
 Ady Endre utca 
 Úttörő tér 
 Kenderesi utca 
 Radnóti utca 
 József Attila utca 
 Kertész utca 

 Haladás utca 
 Pataksor utca 
 Paulini Béla utca 

2.körzet Katonáné dr. Venguszt 
Beatrix 
minden hónap első szerda 16.30-
17.30
helye: Általános Iskola (nyáron: 
Jókai u. 7.) 
 Rákóczi utca 
 Damjanich utca 
 Vöröskapu utca 
 Kiss Ernő utca 
 Parksor 
 Traktoros utca 
 Klapka György utca 
 Batthyány utca 
 Kenderesi utca (Ady Endre 
utcáig) 
 Kossuth Lajos utca (a Be-
rényi utcai kereszteződéstől Bicske 
irányába) 

3. körzet Zolnai Sándor 
minden hónap harmadik szerda 
15.00-16.00 
helye: Csákvári Közös Önkormány-
zati Hivatal I.emeleti kistárgyaló 

 Széchenyi utca 
 Kossuth Lajos utca (Berényi 
utcai kereszteződésig) 
 Berényi utca 
 Kisdobos utca 
 Kotlóhegy 
 Malachegy 
 Disznóhegy 
 Bagóhegy 
 Fornapuszta 

4. körzet dr. Szeredi Péter 
minden hónap negyedik szerda 
16.00-19.00 
helye: Csákvári Közös Önkormány-
zati Hivatal Házasságkötő terem 
 Mikes Kelemen utca 
 Kálvin utca 
 Jókai utca 
 Szent Mihály tér 
 Szabadság tér  
 Szilárd Gyula utca 
 Szent István utca 
 Szent Vince utca 

5. körzet Fehér Imre 
minden hónap negyedik csütörtök 
16.30.-17.30
helye: Csákvári Közös Önkormány-
zati Hivatal I.emeleti kistárgyaló 
 Bokréta utca 
 Petőfi utca (a Vajda János 
utcai kereszteződésig) 
 Ostrom utca 
 Luther utca
 Káposztáskert utca 
 Hunyadi János utca 
 Móricz Zsigmond utca 
 Arany János utca 
 Malom utca 
 Eszterházy Móric köz 
 Városkút tér

6.körzet Mészáros Tamás
minden hónap első kedd 15.00-
17.00
helye: Csákvári Közös Önkormány-
zati Hivatal I.emeleti kistárgyaló 
 Dobogó utca 

Képviselői fogadóórák
 Mókus dűlő 
 Fehér út 
 Vajda János utca 
 Bem utca 
 Fazekas utca 
 Móric-major 
 Szent Imre utca 
 Nagyhegy 
 Sashegy 

7. körzet Knausz Imre 
minden hónap második szerda 
16.00-17.00
helye: Csákvári Közös Önkormány-
zati Hivatal I.emeleti kistárgyaló 
 Alsó-haraszt utca 
 Felső-haraszt utca 
 Petőfi Sándor utca 
 Hegyalja köz 
 Gánti utca 
 Fecske utca
 Akadémia utca 
 Akadémia köz  

8. körzet Csutáné dr. Hámori Anikó 
minden hónap negyedik kedd 
14.30-15.30
helye: Csákvári Közös Önkormány-
zati Hivatal I.emeleti kistárgyaló 
 Dózsa György utca 
 Tompa Mihály utca 
 Táncsics utca 
 Tamási Áron utca 
 Aranyhegyi út 
 Kálvária utca 
 Tersztyánszky körút 
 Szabadság utca 
 Vértes utca 
 Május 1. utca 
 Nimród utca 
 Benedek Elek köz 
 Béke utca 
 Árpád utca 
 Szabolcs köz 
 Gyümölcs köz 
 Gyümölcs utca 
 Temető utca 
 Kastélypark 
 Zöldhegyi dűlő

Óvodások rajzkiállítása a Csákvár Emlékházban

Iskolai táborok
Környebányai kézművestábor: 
június 26–július 3-ig 
kapcsolattartó: Pállné Klupács Ibolya 0620/2166802

Balatonakalin szervezett tábor: 
július 4–10-ig 
kapcsolattartó: Jankyné Kővári Csilla 0670/9435543

Úszótábor: 
július 11–15-ig 
kapcsolattartó: Csernai Éva 0630/6992164

Várjuk a tábozni vágyó gyerekeket, még vannak szabad helyek.
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Képünk van róla

Csákvár Város Önkormányzata május 
21-én tartotta ünnepi megemlékezé-
sét a Huszár Emlékműnél. A műsor 
bevezetőjeként Bella István Halotti 
beszéd című verséből hallhattak az 
érdeklődők egy részletet a költő elő-
adásában. Illés Szabolcs polgármes-
ter úr köszöntője után katonadalok 
következtek a Cimborák Férfikórus 
előadásában. Az ünnepség szónoka, 
Ádám Barnabás ezredes úr, a Magyar 
Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Bu-
dapest Helyőrség Dandár 32. Nem-
zeti Honvéd Díszegység parancsnoka 
beszédében méltatta a háborúkban 

A Csákvári Gidran Ménes 2016. má-
jus 19-22 között részt vett a XXIII. Al-
földi Állattenyésztési és Mezőgazda 
Napokon Hódmezővásárhelyen.

A ménes a 4632 Gidran XVI-19 (Szik-
ra) (Gidran XXVI törzsmén) nevű 
ménnel vett részt, aki a gidran mé-
nek között a I. helyezést ért el, és a 
Kisbéri és Gidran Lótenyésztő Orszá-
gos Egyesület különdíját is megkap-
ta.

Tíz éve volt Polcz Alaine: Asszony 
a fronton c. könyvének megrázó-
an nagyszerű színházi előadása a 
csákvári kórház kultúrtermében, 
Baranyai László átdolgozásában és 
Vidnyánszky Attila rendezésében.
    Az akkori szervezők és új támoga-
tók újra idevarázsolták az élményt a 
Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház 
előadásával május 28-án.
   Sztarenki Pál rendezése a mono-
drámában más hangsúlyokat, rész-
leteket emelt ki, mely Czegő Teréz 

„Ich will dem Herren singen - Éneke-
lek az Úrnak”
A Csákvári Evangélikus Gyüleke-
zet egyik kiemelkedő eseménye a 
pyrbaumi testvérkórus fogadása, 
vendéglátása. Idén május végén 
csaknem 50 fővel érkezett a kórus és 
a gyülekezet küldöttsége.
Érkezésükkor a két gyülekezet presbi-
tériuma számolt be a legutóbbi láto-
gatás óta eltelt eseményekről, majd 
a küszöbön álló eseménysorozatról, 
a Reformáció elindulásának 500. ju-
bileumi évfordulója méltó megün-

harcolt és elesett katonák helytállá-
sát, külön főhajtással megemlékezve 
a csákvári hősökről. Gyóni Géza  Ha-
zatérés  c. versét. Versegi-Herczeg 
Balázs. mondta el. A műsor a Kor-
morán Zenekar A hősök emléke című 
dalából való bejátszással ért véget. 
A megemlékezés méltóságát külön 
emelte, hogy a Magyar Honvéd-
ség Vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár Katonai Rendez-
vénybiztosító Alosztályának tagjai 
az ünnepség alatt díszőrséget álltak, 
a koszorúzás katonai tiszteletadás-
sal történt. A Csákvári Lovasbarátok 
Köre korhű ruhában, zászlókkal állt 
sorfalat.

Állattenyésztési Napokon

jártunk

Színházi este a Csákvár Emlékházban

színésznő által kelt életre, ismét to-
rokszorító érzéseket ébresztve a né-
zőkben. Máriás Zsolt zenéje együtt 
élt a szöveggel és tanúi lehettünk, 
hogy egy megejtően őszinte vallo-
más, egy fantasztikus színészi játék 
mindenféle díszlet és effekt nélkül 
mennyire „működik”.
Köszönet a Vértes Múzeum baráti 
Köre Egyesületnek, városunk Önkor-
mányzatának, a Csákvár Jövőjéért 
Alapítványnak, hogy ezt a jubileumi 
előadást lehetővé tették.

A pyrbaumi St Georgs Kórus látogatása Csákváron

nepléséről gondolkodtunk együtt.
A programnak mindig része egy ki-
rándulás is: szeretnénk szép hazán-
kat, nevezetességeinket bajor ven-
dégeinkkel megismertetni. Péntek 
délelőtt a budai Várba látogattunk, 
onnét pedig a gödöllői Királyi Kas-
télyba vittük vendégeinket. Hazafelé 
megálltunk Pesten, hogy vendégeink 
felfedezhessék a Belváros szépségeit.
Szombaton délelőtt csak a közel-
ben jártunk. Először a felújított Csó-
kakői várat tekintettük meg, majd 
Orondpusztán Csákberény polgár-

mesterének a vendégszeretetét él-
vezhettük.
A szombat délutáni zenés áhítaton 
Ernst Damm karnagy úr vezette a 
gyülekezet kórusát, akik klasszikus és 
modern zenei darabokat adtak elő. A 
koncert második felében a lelkész fe-
lesége, Dörte Eyselein vezetésével a 
JUMUK, azaz a Fiatal Zenei Kör tagjai 
szolgáltak a női világimanap énekei-
vel.
Vasárnap az istentiszteleten a test-
vérgyülekezetünk lelkésze, Klaus 
Eyselein hirdette Isten igéjét a szere-

tet tisztaságáról.
Ezúton is köszönjük mindazoknak, 
akik segítettek a vendéglátásban, 
és hozzájárultak ahhoz, hogy a két 
gyülekezet közötti kapcsolat tovább 
virágozzék.

HOSÖK NAPJA
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Eseménynaptár
2016.6.1. – 2016.7.31.

VÁROSI ESEMÉNYEK
JÚNIUS
3.      Trianoni megemlékezés ● Vaskapu völgy
11.                 Gyermeknap ● Csákvári Pigenőpark-Tersztyánszky Sportközpont
11. 17.00     Kiállítás megnyitó ● Csákvár Emlékház
17. 17.00      Iskolai ballagás ● Esterházy Iskola
18.                 Múzeumok éjszakája ● Csákvár Emlékház
22. 17.00     Iskolai tanévzáró ● Esterházy Iskola

JÚLIUS
3.      Köztisztviselői és Semmelweis Nap
3.    10.00    Szent László nap ● Zámolyi elágazás

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

JÚNIUS
  5. Évközi 10. vasárnap
12. Évközi 11. vasárnap
19. Évközi 12. vasárnap
24.  Keresztelő Szent János születése – főünnep. Az egyházmegye hagyomá-
nyának megfelelően Keresztelő Szent János születésének ünnepén pap- és 
diakónusszentelés lesz a Székesegyházban 10 órakor.
Ebben a szentmisében adnak hálát az egyházmegye jubiláns papjai a szolgá-
lat kegyelmeiért.
26. Évközi 13. vasárnap.  A 11.00 órakor kezdődő szentmisén ünnepeljük a 
csákvári születésű Ugrits Tamás atya pappá szentelésének 25. évfordulóját.
29. Szent Péter és Szent Pál apostolok - főünnep

Református Egyház
A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége 
(parókia felújítás miatt a Kálvin Otthonban) 8083 Csákvár, Kálvin u. 11.  

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

JÚNIUS
12.  10.00  Tanévzáró istentisztelet – sok szeretettel várunk minden refor-
mátus hittanos gyermeket és szüleit a templomba, készülve a nyári napközis 
táborra.

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 udvarán  elhelyezésre került 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
JÚNIUS
12. 11.00  Tanévzáró istentisztelet
12. 16.00  Szeretetvendégség - Előadás Szebik Károly németo-i útjáról
19. 11.00  Istentisztelet
26.               Nagyvelegen hittantábor kezdete

Június
Június 
Június 

Június
Június
Június
Június
Július
Július

9. cs.
13.h.
16. cs.

20. h.
23.cs.
27. h. 
30. cs.
4. h.
7. cs.

18:00
18:00
18:00

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

Pedagógusnap
Zenés áhitat
Trianoni megemlékezés
Pedagógusnap (ism.)
Rendhagyó énekóra Pitti Katalinnal (ism.)
Gyermeknap
Iskolai ballagás és tanévzáró
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Zenés áhitat (ism.)

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

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Evangélikus  Egyház
Június hónap igéje:
„Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem.”
(2Móz 15, 2a)

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

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2016. május 12-én Rózsa Hanna és Rózsa Máté a Kastélyparkba,
2016. május 24-én Hermán Maja a Kálvária utcába,
2016. május 24-én Kaszás Dóra a Vajda János utcába,
2016. május 28-án Németh Patrik Péter az Akadémia közbe.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír
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Kincskereső

Körzeti atlétika diákolimpián Alcsút-
dobozon

● II. korcsoportos fiú csapat 2. he-
lyezést ért el. A csapat tagjai: Zelizi 
Roland, Tyeklár Zsolt, Locker Ármin, 
Wisniewski Máté, Tyeklár Patrik, Ki-
rály Levente

● III. korcsoportos fiú csapat is 2. 
helyezést ért el. A csapat tagjai: Hrna 
Dániel, Bokor Ábel, Barócsi Bálint, 
Csvecskó Tibor, Kovács Máté, Szabó 
Bence. Egyéniben Hrna Dániel 2. lett.

● III. korcsoportos lány csapatunk 
1. helyezést ért el. A csapat tagjai: 
Bakonyi Adrienn, Dubán Nikolett, 
Knapp Róza, Dravicz Tamara, Oszoli 
Diána. Egyéniben 1. Bakonyi Adri-
enn, 2. Dubán Nikolett. Az első he-
lyezettek továbbjutottak a megyei 
döntőre.

● IV. korcsoportos lány csapatunk 
is 1. helyezést ért el. A csapat tagjai: 
Sztányi Dorina, Kovács Kitti, Kókány 
Krisztina, Vatali Anna, Füzes Ange-
lika. Egyéniben 1. Sztányi Dorina, 2. 
Kovács Kitti.

● III. korcsoportban 60 m-es futás-
ban: 3. lett a fiúk között Hrna Dániel, 
a lányok mezőnyében 1. Dubán Niko-
lett, 3. Bakonyi Adrienn.

● Távolugrásban 1. a lányok között 
Dubán Nikolett.0

● Kislabdadobásban 1. a fúk között 
Hrna Dániel, 1. a lányok között Bako-
nyi Adrienn.

● 600 m-es futásban: 2. Bokor Ábel 
a fiúknál,  a lányok között 1. Knapp 
Róza. 

● IV. korcsoportban 100 m-es fu-
tásban 1. Kovács Kitti, 3. Sztányi Do-
rina.

● Kislabdadobásban 1. Sztányi Do-
rina, 2. Oszoli Evelin.

● Súlylökésben 3. Kovács Kitti.
● 1500 m-es futásban 1. Galamb 

Tamás.

Megyei atlétika diákolimpián Szé-
kesfehérváron

● A III. korcsoportos lányok 5. he-
lyezést értek el. Kislabdadobásban 3. 
lett Bakonyi Adrienn, távolugrásban 
4. Dubán Nikolett.

Kistérségi matematika versenyen 
Száron

● 2. helyezést ért el iskolánk csa-
pata: Árki Kincső, Zolnai Réka 8.a, Ta-
más Kinga 7.a

Tudásbajnokság megyei fordulójá-
ban Székesfehérváron

● anyanyelvből: 2. Hegyessy Luca 
8.c, Magasi Botond 7.a, 3. Gulyás 
Martin 7.b

● irodalomból: 1. Hegyessy Luca 
8.c, Horváth Gellért 7.a

● történelemből: 1. Izmindi Izsák 
7.a, Wisniewski Marcell 6.b, 2. Bor-
dács Bálint 6.a

● természetismeretből: 3. Janky 
Bendegúz 5.b

Az országos döntőben Hegyessy 
Luca, Izmindi Izsák, Wisniewski Mar-
cell, Bordács Bálint képviselte Fejér 
megyét.

Tudásbajnokság országos fordulójá-
ban Szegeden

● történelemből a 6. évfolyamo-
sok között 2. Wisniewski Marcell 6.b, 
10. Bordács Bálint 6.a,

● a 7. évfolyamosok között 9. 
Izmindi Izsák 7.a

● irodalomból 7. Hegyessy Luca 8.c

nyelvÉSZ verseny országos döntőjé-
ben Szegeden

● a 7. osztályosok mezőnyében 2. 
helyezést ért el Izmindi Izsák 7.a, 19. 
Magasi Botond 7.a

● a 6. osztályosok mezőnyében 8. 
lett Wisniewski Marcell 6.b

Kálti Márk történelemverseny or-
szágos döntőjében Budapesten

● az  5. évfolyamosok között 9. 
Berki Dávid 5.a

● a 6. évfolyamosok között 2. 

Iskolai versenyeink

Wisniewski Marcell 6.b, 8. Bordács 
Bálint 6.a, 13. Bakonyi Adrienn 6.b

Madarak és Fák Napja Verseny or-
szágos döntőjében

● 3. helyezést ért el iskolánk csa-
pata. A csapat tagjai: Hegyessy Luca 
8.c, Gyüre Gergő 6.b,  Wisniewski 
Marcell 6.b

IX. Fehér Galamb Népdaléneklési 
Verseny nyugat-dunántúli régiójá-
nak versenyén Győrben

● a szólisták között arany minősí-
tést kapott: Pausch Kamilla 6.a, ezüst 
minősítést: Hegyessy Luca 8.c, bronz 
minősítést: Dravicz Tamara 6.a, 
Magyarics Fanni 6.a, Néráth Dóra 8.b

● a Dalos Pacsirták csoportja arany 
minősítést kapott: Dravicz Tamara, 
Magyarics Fanni, Pausch Kamilla, 
Néráth Dóra

Fehér Galamb Népdaléneklési Ver-
seny országos döntőjében a rákos-
keresztúri  Bartók házban

● a szólisták között arany minő-
sítést kapott: Pausch Kamilla 6.a, 
ezüst minősítést: Hegyessy Luca 8.c, 
Dravicz Tamara 6.a

● a Dalos Pacsirták csoportja csil-
logó arany minősítést kapott: Dravicz 
Tamara, Magyarics Fanni, Pausch Ka-
milla 6.a, Néráth Dóra 8.b

DALLAM AMI CSÁKVÁRI TELEPHE-
LYÉNEK NÖVENDÉKEI

a II. Egressy Béni Zongoraversenyen 
Komáromban

● bronz fokozatot ért el: Matern 
Léna 4.b, Mező Kinga Mária 4.b, Ber-
ki Dávid 5.a

Erkel Ferenc Zongoraversenyen Ta-
tabányán

● ezüst fokozatot ért el Berki Dávid 
5.a

A Kálti Márk történelemversenyre készülő diákokA nyelvÉSZ verseny országos döntőjébe jutott Wisniewski Marcell, Izmindi 
Izsák, Magasi Botond. 

Izmindi Izsák, Wisniewski Marcell, Bordács Bálint Attila, Hegyessy Luca
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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
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Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

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

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 

APRÓHIRDETÉS

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

Utánfutók bérelhetők. Csákvár, Kos-
suth u. 10. Tel.: 0620/584-1031

Csákváron frekventált helyen, Kálvin 
u. 17. szám alatt tetőteres nagy csa-
ládi ház eladó vagy 2-re cserélhető.
Sári Imréné, Csákvár, Szbadság tér 
11. III. lépcsőház Tel.: 06/30716-7609

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: 2016. 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

2016. június 21-én (kedd) 18:30 
órai kezdettel gépjárművezetői 
tanfolyam indul a könyvtárban.

 Információra ajánljuk a
www.stift90.hu 

honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni 

az 582-310/51 telefonszámon, 
vagy személyesen a könyvtárban 

lehet.

Új könyveink
Ízelítő a Floriana Könyvtár legújabb könyveiből:

Forever – Örökké (Mercy Falls farkasai 3.)
Sinner – A bűnös (Mercy Falls farkasai 3,5.)
Kutyaszorítóban
Az éjszaka árnyai (Mindenszentek 2.)
A láthatatlan őrző (Navarra trilógia)
A csontok öröksége (Navarra trilógia 2.)
Bridget Jones naplója
Bridget Jones naplója 3. Bolondulásig
Ami nem öl meg (Millenium 4.)

Maggie Stiefvater: 
Maggie Stiefvater:

Deborah Cornelius:
Deborah Harkness:
Dolores Redondo:
Dolores Redondo:

Helen Fielding: 
Helen Fielding:

David Lagercrantz:
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