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MESEÍRÓ PÁLYÁZAT

Csákvár Város Önkormányza-
tának hírei.

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

Idén ünnepli 10. születésnap-
ját a csákvári Gyémánt Gospel 
Kórus. 

A Floriana Könyvtár szeptem-
ber 30-ig várja a meseíró pá-
lyázatra írt műveket.

Právetz Antal a Floriana Nap  ön-
kormányzati ünnepségén Csákvár 
Város Díszpolgára elismerő címben 
részesült. 

1946-ban Söréden született. 1965-
ben jeles eredménnyel végezte el 
a soproni erdészeti technikumot, 
majd 1966-tól a Soproni Erdészeti 
és Faipari Egyetem Erdőmérnöki 
Karának hallgatója volt. Diploma-
tervében összetett és újszerű fel-
adatként a Tatai Állami Gazdaság 
vadászterülete alaptérképének, 
talajtérképének, vadgazdálkodási 
adottságainak értékelését végez-
te el. 1971-ben, erdőmérnökként 
került a csákvári erdészethez, ahol 
gépesítési, majd erdőművelési mű-
szaki vezető volt, 1974-től pedig 
– immáron 43 éve – a Vértesi Erdő 
Zrt. Csákvári Igazgatóságának veze-
tője, mely jelenleg 13 ezer hektáros 
területet kezel. A muflon vértesi 
betelepítése az ő nevéhez fűződik, 
melyet 1976-ban sikerült véghez-
vinnie. 

Munkáját precizitás és nagyfokú 
munkabírás jellemzi. 2012-ben a 
Magyar Érdemrend Lovagkereszt 
kitüntetésben részesült, az erdő-
gazdálkodás és a vadgazdálkodás 
összhangjának megteremtéséért, az 
erdész szakmai utánpótlás önzetlen 
segítéséért. 

A Vértesi Erdő Zrt. mint a település 
egyik legrégebbi és legjelentősebb 
munkaadójának helyi vezetőjeként, 
sokat tett Csákvár fejlődéséért az ön-
kormányzattal együttműködve. 

Csákvár Város 
DíszpolgáraKopjafa állítás

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
testvértelepülésünket, Makfalvát 
a Floriana Nap programsorozat ke-
retében vendégül láthattuk város-
unkban. Erre a Bethlen Gábor Alap 
támogatásával kerülhetett sor. Az 
Erdélyben található Maros megyei 
községből érkező delegáció nem ér-
kezett üres kézzel, egy helyi mester 
által faragott kopjafát hoztak maguk-
kal, amit augusztus 19-én közösen 
állítottunk fel a Szabadság téri Hősi 
Emlékműnél.
Az ünnepség a magyar és a székely 
himnusz közös eléneklésével kezdő-
dött, majd Illés Szabolcs csákvári és 
Vass Imre makfalvai polgármesterek 
mondták el ünnepi gondolataikat. 
Mindketten kitértek a magyarság 
összefogásának fontosságára, és re-
ményüket fejezték ki, hogy a testvér-
városi kapcsolat a jövőben többszin-
tű, gyümölcsöző együttműködéssé 
érik.

A kopjafa leleplezését követő-
en Nagytiszteletű Gere Gábor, a 
csákvári református egyházközség 
lelkipásztora, Nagytiszteletű Bencze 
András evangélikus püspök helyet-
tes, valamint Kiss Károly, makfalvai 
nyugalmazott lelkipásztor mondott 
áldást. Utána megismerhettük az 
emlékoszlop alkotóját, akit Vass 
Imre úr mutatott be a közönségnek. 
Szabó György mesélt munkáiról, és 
beavatott bennünket a kopjafa mo-
tívumainak jelképrendszerébe.
A koszorúzás következett. Csákvár 
város nevében Illés Szabolcs polgár-
mester és Fehér Imre, a Pénzügyi és 
Jogi Bizottság elnöke, Makfalva kép-
viseletében Vass Imre polgármester 
és Tar Mihály alpolgármester, a 
Bicskei Rendőrkapitányság részéről 
pedig Dr. Balázs Sándor alezredes 
helyezte el a kopjafánál az emléke-
zés virágait.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével 
ért véget.
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Új pénzintézet nyitotta meg fiók-
ját 2017. szeptember 4-én Csákvá-
ron, megkönnyítve ezzel a helyiek 
bankolását, újabb választási lehető-
séget biztosítva a pénzügyi piacon. 
A Csákvári fiók a B3 TAKARÉK Szövet-
kezet legújabb telephelye, és így leg-
fiatalabb tagja ennek a dinamikusan 
fejlődő pénzintézetnek.

A B3 TAKARÉK Szövetkezet 2015 
szeptemberében tíz jogelőd taka-
rékszövetkezet összeolvadásával jött 
létre, a működési területe jelenleg 
négy megyére terjed ki (Pest, Fejér, 
Tolna és Veszprém megye), közel 100 
fiókkal, amelyek száma folyamatosan 
nő. Termékeikkel a lakossági és üzleti 
ügyfélkört egyaránt kiszolgálják.

A takarékszövetkezeti forma előnye-
ként a kereskedelmi bankokkal szem-
ben azt lehet megfogalmazni, hogy 
egy akkora üzemméretű takarék, 
mint a B3 TAKARÉK, olyan szereplő 
a pénzintézeti piacon, amely egy-
felől magában foglalja a korábbi 10 
takarékszövetkezet hagyományait, 
közvetlen ügyfélkapcsolati stílusát, 
másfelől viszont folyamatosan fej-
lődő innovatív technikai hátterével, 
versenyképes termékeivel és a taka-

B3 Takarék Szövetkezet fiók nyílt Csákváron
rékszövetkezeti szektor egyik legna-
gyobb üzemi területével biztosítja 
az ügyfelek bankolási szokásainak 
korszerű és személyre szabott kiszol-
gálását minden korosztály számára. 
A banki környezethez híven, minden 
szolgáltatás és termék megtalálható 
a folyószámla vezetéstől a hozzá kap-
csolódó kiegészítő szolgáltatásokon 
keresztül a különböző hitellehetősé-
gekig.

Honnan az elnevezés? És mit takar a 
„Több mint Bank” szlogen?

A B3 TAKARÉK Szövetkezet mint új 
formáció hatóköre területileg Bu-
dapesttől a Bakonyon át a Balatonig 
terjed, így az elnevezés a működési 
területet lefedő három tájegység 
nevének kezdőbetűiből áll. Nagyon 
fontos jellemzője a B3 TAKARÉKnak, 
más takarékokhoz hasonlóan, hogy 
magánemberek tulajdonaként, szö-
vetkezeti formában jött létre. Szlo-
genje a „Takarék - Több mint bank” 
azt jelzi, hogy rendelkezik a bankok 
teljes termékpalettájával, azonban 
ügyfélközpontúbb kiszolgálásával, 
családias légkörével közelebb áll az 
ügyfelekhez – a szó fizikai értelmé-
ben is, hiszen fiókjai számos olyan 

kisebb településen is megtalálhatók, 
ahol esetlegesen más pénzintézet 
nem.

Milyen szolgáltatások vehetők igény-
be a B3 TAKARÉK Szövetkezet Csák-
vári fiókjában?

– A B3 TAKARÉK Szövetkezet összes 
fiókjában, így a Csákváriban is kiszol-
gáljuk a lakosság és a vállalati szféra, 
illetve az önkormányzatok igényeit, 
mindhárom ügyfélkör számára bizto-
sítunk banki szolgáltatásokat.

A lakosság részére számlavezetés, és 
az ahhoz kapcsolódó kiegészítő szol-
gáltatások, mint bankkártya, elektro-
nikus bankolás stb., hitel konstrukci-
ók, megtakarítási megoldások állnak 
rendelkezésre. Hangsúlyozni szeret-
ném, hogy fiókjaink CSOK Pontok, 
ahol felkészült munkatársaink segíte-
nek eligazodni a Családok Otthonte-
remtési Kedvezményének és a hozzá 
kapcsolódó hitelek igénylésének fo-
lyamatában és lebonyolításában.

Vállalatokat számlavezetéssel, hite-
lek biztosításával, megtakarításaik 
kezelésével várjuk. Kiemelném, hogy 
a B3 TAKARÉK tagja az MFB Pontokat 
üzemeltető Konzorciumnak és szá-
mos fiókunk működik MFB Pontként, 
biztosítva a rendkívül kedvezményes 

uniós támogatások kihelyezését vál-
lalati ügyfelei számára. Továbbá a ha-
gyománynak megfelelően az agrári-
um partnereként kiemelten kezeljük 
a mezőgazdasággal foglalkozó cégek 
és vállalatok pénzügyi feladatait.
Az önkormányzatok is választhatnak 
több, kifejezettem a számukra bizto-
sított szolgáltatás közül.

Lényeges továbbá, hogy betétes 
ügyfeleinket kettős garancia védi: az 
OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) 
mellett a Szövetkezeti Garancia Szö-
vetség is biztonsági hálóként műkö-
dik, amelynek köszönhetően pénzü-
ket nagyobb biztonságban tudhatják 
nálunk.

Mit emelne még ki az új fiókkal kap-
csolatban?

Munkatársaink szeretettel várják 
ügyfeleinket a pénzügyi szolgálta-
tóknál megszokott nyitvatartási idő-
ben, a 8083 Csákvár, Szabadság tér 
11. alatt, így biztosítva a személyes 
ügyintézési lehetőséget mindenki 
számára - nyilatkozta Koyvek Léna 
marketing vezető.

A B3 TAKARÉK Szövetkezet honlapján, 
a www.b3takarek.hu oldalon hozzá-
férhető minden szükséges informá-
ció a termékekről, fiókhálózatról és 
rendelkezésre álló lehetőségekről. 
Kirendeltségeink pedig személyes ta-
nácsadással, ügyintézéssel segítik az 
érdeklődőket, ügyfeleket.

Nyitva tartás:
H: 7.30 – 15.30
K: 7.30 – 15.30
Sz: 7.30 – 16.30
Cs: 7.30 – 15.30
P: 7.30 – 14.30
Ebédidő: 12:00-12:30

Elérhetőségek:
E-mail: csakvar@b3takarek.hu
Telefon: +36 22 234-059
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A Csákvári Vaskapu Hagyományőr-
ző Egyesület és a Csákvári Polgár-
mesteri Hivatal nevében Illés Sza-
bolcs polgármester Úr meghívására 
2017.07.24.-07.30.-ig Csákváron tá-
borozott 18 kárpátaljai kisgyerek a 
velük érkezett nevelőkkel. 

Az egyesület sok programot szerve-
zett a nagyon hálás és várakozással 
teli csoportnak. Szállásuk az Öreg-
tölgy Turistaszállóban volt, étkezésük 
ugyan itt „Laci bácsi konyháján” volt 
leszervezve. Sok önzetlen és segíteni 
akaró embert és vállalkozót tudha-
tunk újra magunk mellett. Vendé-
gül látta őket a Felcsúti kisvasút, az 
Alcsúti kalandpark ahol ebéddel is 
megvendégelték őket. Duna hajó-
záson vettek részt. Pusztabuszoztak 
Magosi István barátunk felajánlá-
sából. Pizza vacsorára hívta meg a 
gyereksereget Iszkádi Zsolt és Farkas 
Balázs (Publo étterem). Ingyenes fa-
zekas programot és bemutatót tar-
tott Ujcz Ági. A Bicskei Rendőrség 
részéről izgalmas bemutatót és elő-
adást tartott Győri Valéria. A Pro Vér-
tes Alapítvány egy bográcsozásra és 

Idén, augusztus 23-a és 27-e között 
újra gyermektábort szervezett a 
Csákvári Református Egyházközség. 
A napközis jelleggel tartott tábor a 
református templomban, a Kálvin 
Otthon és a református parókia ud-
varán kapott helyet.  Mindennap 10 
órakor zenés áhitattal indultak a fog-
lalkozások, amelyekben Gere Gábor 
József lelkipásztor a gyermekeknek 
megfelelő és számukra befogadható 
módon közelített a bibliaismeret át-
adásához, a témát az állatos bibliai 
történetek közül választva.

Rövid szabadtéri játék és a tízórai 
elfogyasztása után első nap bábelő-
adáson vehettek részt a gyerekek, a 
kecskemétről családjával ide érkező 
Fülöp József színművész autenti-
kus nyelven előadott szórakoztató 
népmeséjét láthatták. Az öt nap 
folyamán végig kézműves fejlesztő 
foglalkozásokkal várta a gyermeke-
ket Simon Dóra fazekas, Varga Kiss 
János és Varga Emese, Félegyházi 
Ilona. Csuhébabától az állatos masz-
kokig, csákvári kerámiáktól a szívó-
szál-karkötőig, kukoricadarálástól 

a cethalkészítésig sok és érdekes, 
ügyességfejlesztő és hagyományőrző 
technikát láthattak és próbálhattak ki 
a kisebb és nagyobb táborozók.
Csütörtökön Magosi Lilla vezetése 
alatt pusztabuszozáson vehettek 
részt a gyermekek, pénteken pedig a 
csapatjátékoké volt a főszerep, aka-
dályverseny keretében, ahol az egyik 
állomáson a Csákvári  Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület tagja, Polyák Imre  tet-
te próbára a csapatok ügyességét.
A szombati nap balatoni kirándulás-
sal, sok-sok fürdéssel és számtalan 
vízi mókával telt Siófokon.

Vasárnap családi nap keretében zá-
rult a tábor, közös istentisztelettel a 
szülőkkel és a presbiterek készítette 
ebéddel valamint hatalmas ugráló 
várral a Kálvin otthon udvarán.

Köszönet a gyermekek körül szor-
goskodóknak, az étkeztetéséért Kiss 
Lászlónak, minden szülői és gyüle-
kezeti felajánlásért, a sok-sok pala-
csintáért, fánkért, dinnyéért és min-
den finomságért, ami hozzájárult a 
tábor-lakók jóltartásához. Ezen kívül 
köszönet jár a Vértesaljai Református 
Egyházmegyének és a Csákvári Ön-
kormányzatnak a támogatásáért.

Vasi Virág

Református Napközis Gyermektábor

Kárpátaljai vendégeink voltak

nagy élményt jelentő pecázásra látta 
vendégül Viszló Levente szervezésé-
ben a csoportot. 

Továbbá szeretnénk köszönetet 
mondani azoknak a fantasztikus em-

bereknek, akik önzetlen támogatá-
sukkal és tenni akarásukkal segítet-
tek bennünket:
Kiss Péter, Laci Bácsi Konyhájának 
dolgozói, id. Kiss Lászlóné, Györök 
Béláné Ilonka, Pravetz Antal, Dornyi 

Ági, Spergelné Rádl Ibolya, Kiss Réka
Kiss Lászlóné, ifj.Györök Béla, ifj. 
Györök Béláné Gabó, Kunstár Béla, 

Tisztelettel a Csákvári Vaskapu Ha-
gyományőrző Egyesület nevében: 

Cservenka Géza
Kiss László

Kiss Roland
Györök Béla
Varga Péter

Czeilinger Tamás
Cservenkáné Szilvi 

Képünk van róla
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Az idei Floriana Nap különösen jól 
sikeredett, hála a napsütéses időnek 
és a sokféle kikapcsolódási lehető-
ségnek, amit e nap kínált városunk 
lakóinak. A rendezvényen egész nap 
kézműves vásár, népi játszótér és 
mini vidámpark várta az érdeklődő-
ket. A csákvári önkormányzat min-
den 14 év alatti csákvári gyermek 
számára biztosított egy ingyenes 
kört, melyet délután 2 óráig lehetett 
felhasználni a vidámparkban. A kéz-
műves sátorban a gyerekek kipróbál-
hatták a korongozást, készíttethettek 
maguknak csillámtetoválást, illetve 
különböző kézműves technikákkal 
ismerkedhettek meg. A rendezvényt 
délelőtt 11-kor a lovasbemutató nyi-
totta meg. Fél 12-től pedig már a Bo-
gár Muzsika zenekar adott jó hangu-
latú, mosolygós gyermekkoncertet a 
színpadon.
A városebéd hagyományosan ízle-
tes vadgulyás volt, melyet déltől a 
Képviselő-testület tagjai szervíroztak 
a parkba kilátogatóknak. Délután 
kettőtől - a csak erre az alkalom-
ra újonnan összeálló - Paulini Béla 
Színtársulat meglepetés műsorával 
folytatódtak a programok. A Horváth 
Krisztián – Kutrik Bianka – Szakál 
Borostyán hármasa a Beugró nevű, 
improvizatív játékkal szórakoztatta a 
közönséget. Őket a For You, 5 tagból 

álló zenekar váltotta a színpadon. A 
hangszerek nélkül, a capella stílus-
ban előadott dalok az énekesek gyö-
nyörű hangját messze repítették a 
pihenőparkban.
Délután 3-tól a nap hivatalos része 
következett. Az önkormányzati meg-
emlékezésen Illés Szabolcs polgár-
mester mondott beszédet, majd Dr. 
Petrin László, a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Főigazgatója osztotta 
meg velünk ünnepi gondolatait. Az 
Új Kenyeret megáldották a történel-
mi egyházak képviselői: Gerendai 
Sándor (katolikus), Gere Gábor (re-
formátus) és Szebik Károly (evangé-
likus) lelkipásztorok mondtak imát. 
A megszentelt kenyeret Petrin Lász-
ló Úr szegte meg, majd a hagyomá-
nyokhoz híven az ünnepség után 
szétosztottuk a jelenlévők között. 
2017-ben Csákvár Város Díszpolgá-
ra elismerő címet - precíz munkáját, 
nagyfokú munkabírását, városunk 
fejlődéséért, illetve az erdő- és vad-
gazdálkodás összhangjáért tett erő-
feszítéseit megköszönve - Právetz 
Antal kapott. A kulturált környeze-
tű lakóház díjakat Bakány János és 
édesanyja, Bakány Jánosné, Balogh 
Istvánné és néhai Balogh István, va-
lamint Németh Józsefné kapta. Az 
ünnepséget a Harangvirág Dalkör szí-
nesítette műsorával.

FLORIANA NAP 2017
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Képünk van róla

Július 23-28-ig az Evangélikus temp-
lom udvara főként a csákvári gyere-
kek muzsikájától volt hangos. A Kis 
Zengő tábor idei mottója: Istenhez 
tartozni öröm, így a reggeli áhítato-
kon erről elmélkedtünk és a témához 
illő dalokkal imádkoztunk. A délután 
folyamán kézműves foglalkozás, mú-
zeumlátogatás, csapatverseny és foci 
bajnokság frissítette fel a gyakorló 
növendékeket.
Szebik Ildikó régi vágya volt kine-
velni a következő táboroztató nem-
zedéket, amelynek idén engedte el 
először a kezét, így a táborszerve-
zői és lebonyolítóinak átlagéletkora 
csupán 26 év volt. A muzsikus csa-
ládban nevelkedett és zenei pályán 
tanulók mellett Szakály Szilvia és 
Barasevichné Németh-Kocsis Már-

ta zenetanárok dolgoztak együtt. A 
záró zenés istentiszteletben két kü-
lönlegesség volt. Elsőként a gyere-
kekből önállóan alakult kisegyüttes 
szólaltatta meg a Magyar népme-
sék főcímdalát, Némedi Katalin és 
Barasevich Márta átiratában; majd 
a gyerekek gondolatai hangoztak 
el igehirdetés közben - a mottóval, 
valamint a táborral kapcsolatos fel-
jegyzéseik alapján -, melyet Magyar 
Tamás lelkészjelölt fogott össze.
A Csákvári Evangélikus Egyházközség, 
a Polgármesteri Hivatal, a Publo Étte-
rem és Pizzéria, a Fazekas Múzeum, 
és a Csuta Cukrászda segítségével 27 
gyermek nyarát tehettük színesebbé 
és lelkiekben  gazdagabbá.

Barasevich Márta 
kórusvezető

Kis Zengo tábor

Délutántól folytatódtak a színpadi 
szereplések. Elsőként Gyepesi Lász-
ló, Makfalva testvérvárosunk egyik 
előadója Széllyes Sándor monológ-
jával szórakoztatta a közönséget. Ezt 
követően a Zé-Akusztik nevű zenekar 
csapott a húrok közé. A duó a pop 
és a rock világát ötvözve, akusztikus 
hangvételű dalokat játszott az őket 
zeneileg meghatározó előadóktól 
(pl.: Eric Clapton, The Beatles, Sting). 
Hat órától a 2010-es X-Faktorban 
feltűnt, és a Legjobb Női énekes cí-
met megszerző Janicsák Veca lépett 
színpadra. A „Most múlik pontosan” 
című szám mellett még számos má-
sik slágerét is elénekelte. Veca bájos 
lényével és csodás hangjával már a 
2017-es „A Nagy Duett” című műsort 
is megnyerte Simon Kornéllal az olda-
lán, így nem csoda, hogy Csákváron is 
mindenkit elbűvölt az énekesnő. Ezt 
követően fél héttől a nagyon sokak 
által várt roma pop énekes, Kis Grófo 
adott fergeteges műsort. A 2012-ben 
a No Roxa Áj című számával befutott 
énekes lelkesen megénekeltette és 
megmozgatta közönségét. A Bulibáró 
igazi show-t csinált a csákváriaknak. 
Mindkét sztárfellépő fotózkodott a 
rajongókkal és autogramot osztoga-
tott, így garantáltan óriási élménnyel 
tért haza mindenki az idei augusztus 
20-áról is. A napot a hajnalig tartó Vi-
king Együttes koncertje zárta.
Csákvár Város Önkormányzata kö-
szönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
az idei Floriana Nap programjainak 
lebonyolításában részt vállaltak, se-
gítséget nyújtottak. A színpadi de-
korációt a Fejér Megyei Integrált 
Szociális Intézménynek és vezetőjé-
nek, Cséplőné Gönczi Veronikának, 
a virágdekoráció felajánlást a Csák-
vári Kertészetnek köszönhetjük. A 
rendezvény villanyszerelési és áram-
ellátási munkáit Adamek Tibor és 
Cservenka Géza végezte. A területet 
a Vértesi Erdő Zrt. Csákvári Erdé-
szete, a víz-és áramellátást Németh 
Zsolt biztosította. A rendezvény biz-

tosításáról a Csákvári Polgárőrség, a 
Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
Mészáros Tamás és a Csákvári TSZ 
Horgászegyesület gondoskodott. A 
városebéd Laci bácsi – Kiss László – 
konyháján készült, a hozzávalókat a 
Csákvári Zrt-nek, a Kittenberger Kál-
mán Vadásztársaságnak, Kiss László-
nak és a Csák- Pék Kft-nek köszön-
hetjük.  A lovasbemutatót a Csákvári 
Lovasbarátok Köre Egyesület szervez-
te. Az Egészségsátorban Knausz Imre 
és munkatársai, valamint a csákvári 
mentőállomás dolgozói álltak helyt. 
A vendégek és a fellépők ellátásában 
Horváth Józsefné, Hartégen Gyula, 
Kiss László, Buncsák István és Nagy 
Sándor vállalt szerepet, a kerámia 
ajándéktárgyak Ujcz Ágnes fazekas 
munkái. Testvérvárosunkat a Beth-
len Gábor Alap „Testvértelepülési 
együttműködések” pályázati felhí-
vásán nyert támogatásból láthattuk 
vendégül. A programokról a nap 
folyamán kikiáltóink, Kulcsár Balázs 
és Janki Barnabás dobszólóval tájé-
koztatta a közönséget. A moderátor 
Szakál Borostyán volt. A rendezvény 
lebonyolításában önkéntesek, óvó-
nők, pedagógusok, diákok, a Harang-
virág Dalkör, a csákvári egyházak és a 
rendezvényszervező csapat tagjai se-
gítettek. Köszönet mindenkinek, aki 
a városnap sikeres lebonyolításához 
hozzájárult.
(Szakál Borostyán)

Augusztusban Szakál Antal képzőművész, tanár Emberi arcok másképp című karikatú-
ra kiállítását tekinthették mag az érdeklődők a Csákvár Emlékházban.
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Kedves Gyerekek! 

Társasjáték klubot  
indítunk a Floriana Könyvtárban  

2017. október 4-én, szerdán 15 órakor 
 az Országos Könyvtári Napok keretében. 

Ha szeretsz játszani, itt a helyed! 
Hozd magaddal barátaidat is! 
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Meseíró
pályázat
 
A FLORIANA KÖNYVTÁR MESEÍRÓ PÁLYÁZATOT hirdet.
Bárki pályázhat – életkori megkötés nincs. Várjuk a gyerekek, felnőttek, nagy-
szülők jelentkezését 0 – 100 éves korig.  Olyan meséket várunk, amiket a je-
lentkezők maguk írnak, bepillantást engedve saját titokzatos mesevilágukba.

A művek témája szabadon választott.
Terjedelme kb. 3 gépelt A/4-es oldal.
Illusztráció lehetséges.
Beadási határidő: 2017. szeptember 30.
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. Az évek alatt összegyűjtött mesékből egy mesekönyvet 
szeretnénk készíteni.

Szekeresné Horváth Zsuzsanna

2-3 fős csapatok jelentkezését várjuk 2017. szeptember 22-ig
személyesen a csákvári Floriana Könyvtárban

e-mailen: florianakonyvtar@gmail.com
telefonon: 06-30-225-8552

Olvasd el!

Nézd meg!

Gyere el!

A Csákvári Vaskapu Hagyományőrző Egyesület őszi, téli közösség-
építő programjai:
• Október hónapban kis és nagy gyerekeket, szülőket, nagyszülőket, ke-
resztanyákat, keresztapákat, minden szórakozni és túrázni vágyót hívunk 
egy közös túrázásra!
Lovas barátaink is részt vesznek a programon egy számukra kijelölt útvo-
nalon.  A különböző hosszúságú túra útvonalakat a természetjáró baráta-
ink állítják össze és végzik a túravezetést. Indulás a napközi udvarról (Laci 
bácsi konyhája), érkezés a vaskapu dűlőbe. Túrázás után bográcsételre és 
helyben sütött kemencés kenyérre vendégül látunk minden túrázót! 
• Tartós fagy beálltával szeretnénk megrendezni idén is a Csíkvarsai Jég-
fesztivált!
A túrázás és a kori parti pontos dátumát a facebook-on, az iskolában és az 
óvodákban ki fogjuk plakátozni!

TÚRABOT BEJÁRATÓ
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Fejér megye három országgyűlési 
képviselője – Varga Gábor, Tessely 
Zoltán és Törő Gábor Székesfehér-
váron tartott tájékoztatóján tűrhe-
tetlennek és elfogadhatatlannak 
nevezte, hogy Vona Gábor Jobbik el-
nök sajtóban megjelent, és facebook 
nyilatkozataiban az időskorúakon gú-

EEMMLLÉÉKKEEZZZZÜÜNNKK!!  
Csákvár Város Önkormányzata  

tisztelettel meghívja Önt és kedves ismerőseit 

az Aradi Vértanúk tiszteletére 
 rendezett megemlékezésre és koszorúzásra. 

Időpontja: 2017. október 6-án (péntek) 17 óra 
Helye: a Szabadság téri Hősi Emlékmű 

 
 

Meghívó 

Csákvár Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt  

2017. október 2-án, hétfőn 17 órára  

az Idősek Napja 
alkalmából szervezett műsorra 

 a csákvári kórház kultúrtermébe. 

 Az előadás címe:  

Hungarikum a javából 
 nosztalgia operett-musical gála. 

Előtte beszélgetés a közönséggel.  
Vendégünk: 

 Teremi Trixi és partnere 

CSÁKVÁRI PROGRAMOK 
2017. szeptember 16-án, szombaton 

15.00   Idegenvezetés és élő történelemóra 
a csákvári Esterházy-kastélyban és 
parkjában  

16.00  Az Esterházyak Csákváron-  
 improvizációs színház 

Helyszín: Csákvári Esterházy-kastély 
(Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 

Csákvári Intézete és kultúrterme.) 

„Több tiszteletet 
a nyugdíjasoknak” 
– tájékoztató az időskorúak védelmében

nyolódott, rájuk sértő megjegyzése-
ket tett. A megyei országgyűlési kép-
viselők szerint a Jobbik elnökének 
azonnal vissza kell vonnia több, mint 
egy hónapja tett sértő kijelentéseit 
és bocsánatot kell kérnie az általa 
megsértett mintegy 3 millió nyugdí-
jastól. 

Asztalitenisz
09.23. 15:00 Tatai AC I. - Aqvital Csákvár TC
09.30. 11:00 Aqvital Csákvár TC - BVSC-Zugló II.
10.14. 11:00 Aqvital Csákvár TC - Budaörsi 2i SC I.
10.21 11:00 Mosonmagyaróvári TE I. MTE 1904 - Aqvital Csákvár TC
10.28. 11:00 Aqvital Csákvár TC - KSI SE I.
11.18. 10:00 PTE PEAC II. - Aqvital Csákvár TC
11.25. 11:00 Aqvital Csákvár TC - CVSE Swietelsky JUFA HOTEL
12.02. 11:00 Aqvital Csákvár TC - Honvéd Szondi SE
12.09. 15:00 904 Pénzügyőr SE I. - Aqvital Csákvár TC
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Eseménynaptár
2017.9.10. – 2017.10.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:  hétfő, szerda, péntek  09.00 – 13.00

csütörtök  16.00 – 18.00
Telefon 30-3323-706, (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

SZEPTEMBER
3. Évközi 22. vasárnap Veni Sancte - iskolai évnyitó szentmise
10.  Évközi 23. vasárnap – egyházmegyei zarándoklat a bodajki búcsúra, a 
püspöki szentmise 10.30 –kor kezdődik, Csákváron este 18.00-kor szentmi-
se
17.  Évközi 24. vasárnap
24.  Évközi 25. vasárnap
29-30. Egyházmegyei Ifjúsági Zarándoklat

OKTÓBER
1.  Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok ünnepe, Templomunk búcsúja

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

Hittan és óvodai évnyitónkat 2017.09.17-én tartjuk 10 órától a református 
templomban. 

Evangélikus  Egyház
Szeptember
10. 11.00 Istentisztelet
16. 15.00 Bicskei evangélikus templomban keresztelőkút szentelése(szo.)
17. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
20. 18.30 Férfikör (szerda)
17. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
29. 17.00 Koncert Dorogon (péntek)
30.              Gyülekezeti kirándulás Budapestre

Október
1.  11.00  Őszi betakarítási hálaadó úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
8.   11.00 Családi istentisztelet (vasárnap)
14.              Edzőtábor helyben (szombat)
15. 16.00 Csákvári evangélikus templomban egyházmegyei kórustalálkozó 

Szeptember hónap igéje:
Jézus Krisztus Urunk mondja:
„És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.”
(Lukács 13, 30)

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2017. augusztus 15-én Takács-Sánta Mihály Márk a Tersztyánszky körútra,
2017. augusztus 18-án Szoboszlai Mercédesz Liliána a Táncsics utcába,
2017. augusztus 26-án Schuppa Noel Benett a Kálvária utcába,
2017. augusztus 27-én Hajdú Kevin Móricmajorba,
2017. augusztus 28-én Kalmár Enikő a Petőfi utcába,
2017. augusztus 29-én Major Dominik a Szabolcs utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

VÁROSI ESEMÉNYEK
SZEPTEMBER
16.                 Kulturális Örökség Napja  
         15.00   Idegenvezetés és élő történelem óra • Esterházy kastély
         16.00   Az Esterházyak Csákváron •  Inprovizációs színház • Kórház kult.terme
30.                 XVIII. Mihály napi Lovas- és Pásztortalálkozó • Csikó akol

OKTÓBER
2.    17.00   Idősek Napja • Kórház kultúrterme
Őszi Könyvtári Napok  3-7. 
3.    14.00  A csákvári fazekasság  • Floriana Könyvtár
4.    15.00  Gyermek „Társasjáték klub”megalakítása  • Floriana Könyvtár
4.    17.00  A könyvtár Floriana Festőkörének kiállítása  • Floriana Könyvtár
5.    17.00  Vértesi Natúrpark természeti értékei  • Viszló Levente előadása • FK
6.    17.00   Aradi Vértanúk Emléknapja • Szabadság téri Hősi Emlékmű
8.    10.00  Őszi Csák Nap • Vadászkápolna
14.                Szüreti felvonulás és bál • Csákvár, Esterházy Iskola
14.  16.00   Újhely Dávid fotókiállítása • Csákvár Emlékház
21.    9.30   Abigél – Családi vetálkedő• Floriana Könyvtár
23.                 Október 23-i megemlékezés • Szabadság téri Hősi Emlékmű
30.  16.00   Mihály napi Lovas- és Pásztortalálkozó  • Csikó akol

Június
Június

Június
Június
Június

Június
Július

12. h.
15. cs.

19. h.
22. cs.
26. h.

29. cs.
3. h.

18:00
18:00

18:00
18:00
18:00

18:00
18:00

Békefutás, Hősök Napja
Pedagógus Nap (ism.)
Trianoni megemlékezés
Gyermeknap
Iskolai ballagás és tanévzáró
Iskolai ballagás és tanévzáró
Trianoni megemlékezés
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

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

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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A lány, aki nyers vegánként él köztünk

A legtöbb ember számára bizonyá-
ra fura belegondolni is, hogy valaki 
nem fogyaszt húst, tojást, mézet, 
tejterméket, az ezeket tartalmazó 
ételeket és egyéb állati eredetű ter-
méket sem. Márpedig a vegánok – 
akik a veganizmus hívei – pontosan 
ezt teszik. Emellett nem hordanak 
szőrmét, bőrt, kerülik az állato-
kon tesztelt kozmetikumokat, sőt, 
nem járnak állatkertbe, cirkuszba 
és delfináriumba sem. „Egyszóval a 
vegánok elutasítják az érezni képes 
állatok árucikk státuszát.” – tud-
tam meg Szarka Bettinától. A fiatal 
csákvári lány körülbelül másfél éve 
váltott vegán életmódra, elsősor-
ban az állatok szeretete miatt, majd 
ahogyan bővültek az ismeretei, kör-
nyezetvédelmi szempontokat is fi-
gyelembe vett. „Lényegében minden 
miatt választottam ezt az egészséges 
táplálkozási formát.” – tette hozzá.

Bettina kiegyensúlyozottsága, élet-
tel-telisége a kisugárzása mellett 
abban nyilvánult meg, amikor azt 
kérdeztem tőle, mit jelent számára a 
vegánság. „lelki békét jelent a tudat, 
hogy a lehető legkevesebbet ártok az 
állatoknak és a Földnek. Ez egy álta-
lános boldogságérzetet ad nekem, 
ami máshoz nem fogható.”

Persze ez egy hosszú folyamat ered-
ménye, ami alatt a fiatal lány más-
hogyan viszonyult az emberekhez 
és magához is. Elmondása szerint a 
környezetében nem, de magán annál 
több változást figyelt meg, külsőleg 
és belsőleg egyaránt. A most 18 éves 
Bettina eleinte vegánként táplálko-
zott, majd áttért a nyers vegánságra. 
Ezért már nem eszik főtt és sült éte-
leket, kizárólag nyers gyümölcsöket 
és zöldségeket fogyaszt. Ez a váltás 
is rengeteg változást hozott magával. 
„Sokkal több lett az energiám, ki-
tisztult a bőröm, sosem fáj a hasam, 
nagyon gyorsan nő a körmöm és a 
hajam, illetve úgy érzem, tisztábbak 

lettek a gondolataim.” – mesélte ta-
pasztalatait. Bettinával mivel már 
régóta ismerjük egymást, a beszél-
getésünk közben feltűnt valami, ami 
szintén a nyers vegán életmódjának 
tudható be. A szeme mintha világo-
sabb és kitisztultabb lenne. „Ezt már 
sokan említették.” – jegyezte meg 
mosolyogva. A belső fejlődést tekint-
ve szintén nagy sikereket könyvelhet 
el, mivel például megváltozott az ér-
tékrendje és elkezdte foglalkoztatni a 
minimalizmus gondolata is.

A lelkes, elhivatott lány számtalan ér-
vet említett amellett, miért érdemes 
vegánnak lenni. Az állatok és a kör-
nyezet védelme mellett fontos szem-
pont az emberek egészsége. „A rák 
kialakulásában csak 5%-ot jelent a 
genetika, 95-öt pedig az életmód. Így 
egy változatos, egészséges növényi 
alapú étrenddel lecsökkenthető sok 
betegség kialakulásának az esélye.” 
– magyarázta Bettina. De hozzátette, 
hogy az öregedés is lassabban követ-
kezik be a növényi étrenden élőknél.

Laikusként kíváncsi voltam, hogy 
milyen nehézségekbe ütköznek 
a vegánok. „Természetesen, mint 
mindennek, a vegánságnak is vannak 
hátulütői, de ezek jelentősen eltör-
pülnek a sok előny mellett.” – je-
lentette ki határozottan. Egyik ilyen, 
hogy az átlagos éttermekben nincsen 
túl sok vegán opció, maximum rizs, 
saláta és burgonya. Másodikként az 
ebben a témában tájékozatlan, ma-
gukat táplálkozási szakértőnek beállí-
tó embereket említette a bloggerina, 
ugyanis szerinte ők folyamatosan 
próbálják a húsevés melletti érveket 
használva meggyőzni a vegánokat, 
hogy nekik van igazuk, ami sokszor 
idegesítő.

A sok ellenző között így nem véletlen, 
hogy rengeteg inspirációra van szük-
ségük a vegánoknak, és különösen a 
nyers vegánoknak, hogy ezen az úton 

maradjanak. Bettina példaképei pél-
dául Marosi László, Paczkó Roland, 
Rimóczi Zsófia és Sebestyén Mercé-
desz, akiknek elmondhatatlanul so-
kat köszönhet. Emellett a közösségi 
oldalakról (Facebook, Instagram) is 
merít erőt, mivel rengeteg segítő-
kész ember van ezeken a helyeken. 
„De legfőképpen magamat motivá-
lom, hiszen a változások, amelyeket 
magamon tapasztalok, sokkal többet 
érnek egy tál főtt tésztánál.” – tette 
hozzá.

Bettina a (nyers) vegánságról blogot 
is ír, ahol a tapasztalatait, tanácsait 

osztja meg másokkal. Ezek itt érhe-
tők el:

htt p s : / / w w w. i n sta g ra m . co m /
settina/
https://settinablog.wordpress.com/

A vegán lány két kedvenc receptjét 
is megosztotta velünk, melyek egy-
szerűek, és „leírhatatlanul finom 
ételeket készíthetünk belőlük” – fo-
galmaz. Elsőként a világ talán leg-
egészségesebb jégkrém alternatí-
váját, másodikként pedig a vegánok 
egyik kedvelt sütijét, a zabszeleteket 
mutatjuk be a kedves olvasóknak.

Hozzávalók:
• banán (mennyiségtől függően)
• kakaópor (karobpor)
• gyümölcslé / egyéb gyümölcsök
• vanília (opcionális)
• egy nagyteljesítményű turmix-
gép + fagyasztó

Elkészítés:
A banánt felkarikázzuk és néhány 
órára fagyasztóba tesszük. Ezután 
körülbelül 10 percet várunk, hogy a 
lefagyasztott banán kicsit felenged-
jen, majd turmixgépbe helyezzük és 
addig turmixoljuk, amíg egy krémes, 

fagyi állagot kapunk. A kreativitásra 
itt lesz szükség. Adhatunk hozzá ka-
kaóport, karob port, gyümölcslevet, 
más gyümölcsöt, esetleg vaníliát, ez-
zel ízesítve a finomságot.

Elkészítés (kb. 15 perc)
A banánokat villával egy tálban ösz-
szetörjük, majd hozzáadjuk a süti 
többi összetevőjét is. A tésztát alapo-
san összekeverjük, ezután körülbelül 
egyszerre egy evőkanálnyi mennyisé-
get egy sütőpapírral kibélelt tepsibe 
helyezünk. Előmelegített sütőben a 
kekszet 180 fokon 10-12 perc alatt 
készre sütjük.

Banán alapú fagyi

Zabpehely szeletek

Bettina nyers vegánként nem fo-
gyasztja, de nagyon ajánlja.

Hozzávalók:
• 90 g zabpehely
• 15 g tört dió (opcionális)
• 15 g kókuszreszelék (opcionális)
• 1 tk vanília aroma
• 2 tk fahéj
• 2 db érett banán

Szakál Borostyán
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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
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 29.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

Fűnyírás, fűkaszálás, kertgondozás. 
Tel.: 0670/548–1602

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik özvegy Németh Sándorné 
Heinemann Margit temetésén részt 
vettek, sírjára koszorút, virágot he-
lyeztek. Külön köszönet a csákvári 
II. számú Pulmonológiai osztály 
minden dolgozójának lelkiismeretes 
munkájáért! 

Gyászoló család

Szeretném köszönetemet kifejezni 
annak az ismeretlen hölgynek/ férfi-
nak, aki júliusban elhagyott tárcámat 
a Polgármesteri Hivatalban hiányta-
lanul leadta! 

Köszönettel: Németh Sándor

Köszönet a Sirály Kft dolgozóinak 
a gondos ápolásért és a kedves 
csákváriaknak, akik Takács József te-
metésén részt vettek. 

Felesége

APRÓHIRDETÉS

SebéSzeti
magánrendeléS

Dr. Szabó Károly
Sebész főorvos

Csákvár Egészségház
Rendelési idő: péntek 8 -10 óra

Telefonos előjegyzés:
06-30/8461387

(Bordáné Marika)

• Általános sebészeti műtétekről konzultáció
• Kisműtétek elvégzése helyi érzéstelení-
tésben (anyajegy, szemölcs, benőtt köröm, 
bőrkeményedés, zsírmirigy, verejtékmirigy, 
bőrtályog)
• Kiskiterjedésű visszér injekciós kezelése
• Aranyér gyűrűzése, lábszárfekély ellátása

LACI BÁCSI KONYHÁJA
Legyen a vendégünk, mi mindent elkövetünk, hogy elégedett legyen!

Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is! 

Étlapunk megtekinthető a www.oregtolgy.hu oldalon.

Ételeinkre a házias ízek a jellemzőek. Az alapanyagok közvetlen
a termelőtől és gyártótól vásárolt, saját előkészítésű és feldolgozású
élelmiszerekből készülnek. Tartósított alapanyagot nem használunk.

Vállaljuk esküvők, bankettek, családi rendezvények, 
állófogadások rendezését, lebonyolítását.

Állunk rendelkezésükre!

Tisztelettel:
Kiss László egyéni vállalkozó
”Laci bácsi” és Munkatársai

Telefon: 8-16 óráig 
0620/9806481
0622/582-113  

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Érdekességek 
Csákvárról
Tudta-e?
• Csokonai Vitéz Mihály 1802 szept-
emberében itt időzött barátjánál, 
Nagy Gábornál. Ez idő alatt a község-
ben két szerelmes verset is írt.
• A település délnyugati határában 
fekvő lőportorony az 1850-es évek-
ben, a Bach-korszak idején eredeti-
leg a dragonyosokhoz (gyalogoskato-
nákhoz) tartozott.
• Az Esterházy-kastélynak 77 hektá-
ros parkja van, ahol körülbelül 400 
fafaj található.
• Csákvár földrajzi koordinátái északi 
szélesség 47°23’36” és keleti hosszú-
ság 18°27’38”

2017. július 27-én (csüt.) 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.
KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%
VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%

A Csákvári Pálinkaház munkatársat keres
(az őszi-téli szezonra) 

pálinkafőző szakmunkás munkakörbe.

Szakmai követelmények:  
• érettségi
• számítógépes és gépészeti ismeretek
• jó kommunikációs készség

Telefon: 06-70-3303-852


