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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Képviselő-testület írásos 
tájékoztatója.

 
A 2018. évi „Csákvárért Díj” ki-
tüntetettje Dornyi Mihály.

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

A Szabadság térről induló jára-
tok részletes ismertetője

Formálódó álmaink megvalósulni 
látszanak – ez a Tessely Zoltán or-
szággyűlési képviselő, miniszterel-
nöki biztostól idézett gondolat jól 
jellemzi 2018. április 5. napját. Két 
jelentős fejlesztés lezárására, ered-
ményének átadására és egy projekt 
elindítására került ugyanis sor ünne-
pélyes keretek között Csákváron.

Képviselő úr a nemzeti színű sza-
lag átvágásával, dr. Molnár Kriszti-
án megyei közgyűlési elnök és Illés 
Szabolcs polgármester társaságában 
avatta fel az orvosi rendelő megújult 
épületét, amely hosszas előkészítő 
munka után vált az itt élők minden 
igényét kielégítő egészségügyi léte-
sítménnyé. 

Avató beszédében Illés Szabolcs pol-
gármester utalt az ingatlan 2002-
ben történt eladására; a rendelő, 
a gyógyszertár és a mentőállomás 
felépítésére, a 2014-es érdekellenté-
tekre és az épület visszavásárlására. 

A turizmus Csákvár legfőbb kitörési pontja

Utóbbira a Magyarország Kormánya 
által erre a célra biztosított 60 millió 
forint összegű vissza nem térítendő 
támogatás felhasználásával került 
sor, majd szintén kormányzati tá-
mogatásból megvalósult 2015-ben 
a felújítás első üteme. Ennek kere-
tében a fűtési rendszer és a villamos 
hálózat korszerűsítése, a kartonozó 
és vizsgáló helyiségek, a vizesblok-
kok, a gyermekorvosi váró felújítása 
valósult meg, továbbá új nyílászárók 
beépítésére került sor. A védőnői 
szolgálat is új vizesblokkokat kapott, 
a vizsgáló és az iroda megújult, a 
nyílászárók cseréje megtörtént. A 
fogorvosi rendelő új helyszínre költö-
zött, a váró felújítására és új bútorok 
beszerzésére is sor került, személy-
zeti öltöző, elkülönített személyzeti 
és beteg vizesblokk, akadálymentes 
mosdó kialakítása mellett. Végül, de 
nem utolsó sorban az első ütem ré-
sze volt a pince felújítás (kazánház új 
kazánnal, mosókonyhával, a veszé-
lyes anyagok számára külön helyiség, 

irattár, továbbá egy kisméretű tároló 
került kialakításra és nyílászáró csere 
történt).

A most lezáruló második ütem ke-
retében a teljes pályázati összeg fe-
léből, mintegy 30 millió forintból (és 
4,5 millió forint saját forrásból) meg-
valósult:

• a déli oldal homlokzati nyílászárói-
nak cseréje, 
• az utólagos külső hőszigetelés,
• a tető és a bádogos szerkezetek 
cseréje, 
• a födém szigetelése, 
• a várók, közlekedők burkolatainak 
felújítása,
• a napelemek és napkollektorok be-
építése. 

Dr. Molnár Krisztián, a megyei köz-
gyűlés elnöke mielőtt a megyék fej-
lesztési feladatairól szólt, visszautalt 
a 2006-2010 közötti időszakra. Ekkor 
még a megyék döntően intézmény-
fenntartók voltak, amelyek az elég-

telen központi finanszírozás miatt 
kivéreztetésre – hitelfelvételre és 
kötvénykibocsátásra – voltak ítélve, 
szinte egytől-egyig csőd közeli hely-
zetbe kerültek. Az új kormányzat 
amellett, hogy konszolidálta a me-
gyéket, a területfejlesztést tette fő 
feladatukká, amelyhez a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Progra-
mon keresztül forrást is allokált.

A megyei közgyűlés elnöke a Pan-
nónia Szíve program kapcsán meg-
említette, hogy olyan fejlesztési el-
képzeléseket tartalmaz, amelyekhez 
uniós források mellett hazai források 
is felhasználhatók. Végül szép telje-
sítménynek nevezte, hogy a város a 
32 milliárdos TOP fejlesztési keretből 
700 millió forinttal részesült.

Csákvár pályázatai sikeresek voltak 
– megvalósításuk az itt élő embe-
rek mindennapjait jelentősen meg-
könnyíti, fogalmazott Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő, miniszter-
elnöki biztos. Az orvosi rendelő át-

Folytatás a következő oldalon.
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adásával a ciklus egyik nap problé-
mája oldódott meg Csákváron. A 
2010. előtti időszakra utalva kifejtet-
te, hogy az önkormányzatok jelentős 
összegeket voltak kénytelenek állami 
feladatokra fordítani, ezáltal háttér-
be szorult a helyi igényeken alapuló 
infrastruktúrafejlesztés. Az egészség-
ügyről szólva elmondta, hogy a mai 
kormány az egészségmegőrzést, a 
betegségek megelőzését tekinti leg-
fontosabbnak, nem „bizniszként” 
tekint az egészségügyre. Végezetül 
– Magyarország javuló teljesítménye 
a közös álmok továbbfűzésének, az 
összefogással elérhető célok eléré-
sének garanciája, hangsúlyozta a tér-
ség országgyűlési képviselője.

A felújított orvosi rendelő közös be-
járását követően – a Tűzoltó Torony 
szomszédságában – alapkő letétellel 
folytatódott a program. Az egykoron 
borbélyműhelynek helyet adó, majd 
romos, elhanyagolt épület helyén 
modern, mégis környezetbe illő tu-
risztikai fogadóközpont kialakítására 
kerül sor. Illés Szabolcs polgármes-
ter az idő kapszula földbe helyezése 
előtt bemutatta a turizmusfejlesztés 

projekt 60 millió forintnyi pályázati 
forrásból megvalósuló elemeit, ame-
lyek a következők:

• Az Ébner-ház újjáépítése, berende-
zése, kerékpárkölcsönző- és szerviz, 
ajándékbolt és kávézó kialakításával, 
kerékpárok beszerzésével. A turiszti-
kai fogadóközpontban lehetőség lesz 
állandó és időszaki kiállítások szer-
vezésére, valamint egy Csákvár tör-
ténetét bemutató interaktív kiállítás 
terve is körvonalazódik. Kerékpárköl-
csönző és szerviz szolgáltatás kereté-
ben 20 darab kerékpár beszerzésére 
került sor (8 darab férfi, 8 darab női 
és 4 darab gyermek), amelyhez egy 
önkiszolgáló kerékpárszerviz is kap-
csolódik. Az ajándékboltban a Csák-
váron és a térségben tevékenykedő 
helyi kézművesek, termelők termé-
kei leszek majd megvásárolhatók. 

• A Fazekas-ház korszerűsítése: az 
épület födém szigetelése, járda mó-
dosítása a vízelvezetés miatt, kerítés 
építése, továbbá pergola és kemence 
kialakítása, vitrinek, polcok és koron-
gozó beszerzése. 

•  Hangtechnika beszerzése.

• Marketingeszközök fejlesztése: 
multimédia tartalmak kialakítása, 
Csákvár könyv újranyomása, kiadvá-
nyok készítése.

• Kommunikációs tevékenység: Web 
2.0-es média platformok kialakítása, 
online médiában, nyomtatott sajtó-
ban megjelenő hirdetések, turiszti-
kai vásáron való megjelenés, Diák és 
gyermekpályázat, kiállítás megszer-
vezése.

Tessely Zoltán országgyűlési képvise-
lő, miniszterelnöki biztos az alapkő 
letételen a folyamatosságra hívta fel 
a figyelmet. A Pannónia Szíve Prog-
ram keretében 23 település 100 élet-
képes fejlesztési elképzelésének ösz-
szegyűjtésére került sor, amely csak 
erős politikai akarattal a hátterében 
valósítható meg. Csak ilyen háttérrel 
válhat a Vértes „lába” is turisztikai 
központtá. 

Végül szólt arról, hogy a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség azon javaslata 
már Magyarország Kormánya előtt 

van, amely kiemelt turisztikai terü-
letté nyilvánítaná a térséget. Ennek 
előnye a jövőre nézve, hogy – az uni-
ós támogatások mellett – nemzeti 
forrásból is támogathatóvá válnak a 
térség vállalkozásai. 

Az ünnepélyes alapkő letételt a Jókai 
és Tompa utca felújított burkolatá-
nak átadása követte. A felújítás hazai 
forrásból, vissza nem térítendő kor-
mányzati támogatás felhasználásával 
valósult meg. A pályázati támogatás 
12,5 millió forint volt, melyet az ön-
kormányzat 2,5 millió forinttal kiegé-
szített saját költségvetése terhére. 
A két utca felújítása része annak az 
önkormányzati út felújítási prog-
ramnak, mely keretében a közművel 
ellátott utcák egymás után újulnak 
meg. 2017-ben elkészült a Kálvária 
utca-Szabadság utca közművel ellá-
tott mintegy 880 m hosszú szakasza, 
valamint a Szent István utca teljes 
hosszában a járdafelújítás, melyhez 
60 millió forint állami támogatást ér-
kezett és közel 17,7 millió forint saját 
erő társult. Idén még a Fenntartható 
közlekedésfejlesztés elnevezésű TOP 
pályázat keretében megújul a Rákó-
czi utca útburkolata teljes hosszában.

Folytatás az előző oldalról.
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Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. március 
27. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését, amelyen – a két 
ülés között végzett munkáról és a 
lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentés elfogadá-
sa után – döntöttek a képviselők a 
pénzeszköz átadás-átvétel rendjéről 
szóló helyi rendelet jóváhagyásáról, 
elfogadták a Csákvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2017. évi munká-
járól, valamint az önkormányzati 
adóhatóság feladatellátásáról szóló 
beszámolót. 

Ezt követően döntés született ar-
ról, hogy a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
és szociális ellátások körébe tartozó 
közszolgáltatások díjainak emelésére 

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. március 
28. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését. A lejárt határide-
jű határozatokról és a két ülés között 
végzett munkáról szóló jelentés el-
fogadása után megbízta a képvise-
lő-testület Kiss István vállalkozót a 
belső ellenőri feladatok 2018. évi el-
látásával, majd a Csákvári Közös Ön-

A csákvári képviselő-testület hírei

Ülésezett a bodméri képviselő-testület

2018. évben nem kerül sor, és tájé-
koztató hangzott el az önkormány-
zati, állami tulajdonú helyi közutak 
állapotáról. Elfogadta a képviselő-
testület a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz elszállítá-
sáról szóló szolgáltatói beszámolót 
és döntött a Medicopter Alapítvány 
támogatási kérelméről. 

Tárgyalták a képviselők az önkor-
mányzat által benyújtott és folya-
matban lévő pályázatokról szóló 
márciusi tájékoztatót, és határoztak 
az államháztartás alrendszerén kí-
vüli szervezetek támogatása céljá-
ból kiírásra kerülő pályázati felhívás 
tartalmáról. Ezután döntést hoztak 
lakossági és önkormányzati forrásból 
megvalósuló közvilágítási lámpa ki-
helyezésről, a megyei kormányhiva-

tal önkormányzatot érintő kötelező 
döntésekről szóló tájékoztatójának 
tudomásul vételéről, továbbá egy, ál-
lati melléktermék gyűjtőhellyel ösz-
szefüggő kérelemről.

A képviselő-testület véleményezte az 
általános iskola gánti tagiskolájának 
telephellyé alakításáról szóló fenn-
tartói elképzelést, és jóváhagyta az 
1036 és 1695 helyrajzi számú ingat-
lanok telekhatár rendezéséről szóló 
javaslatot.

Végül az alábbi négy – pályázatokat, 
fejlesztéseket érintő – előterjesztés-
ről határozott a képviselő-testület:
• a városközpont fejlesztés nyílt köz-
beszerzési eljárását megindító doku-
mentum elfogadása,
• a Zöld város projekt keretében le-

bonyolított közbeszerzésen a Tün-
dérkert ’97 Kft. nyertesnek nyilvání-
tása,
• a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde fel-
újítására kiírt közbeszerzésen a VIBI 
BAU Kft. nyertesnek nyilvánítása,
• pályázat benyújtása a Leader - VP6-
19.2.1-94-4-17 jelű támogatási felhí-
vásra.

A nyilvános ülést követő zárt ülés 
napirendjén lakásbérleti pályázatok 
elbírálása szerepelt.

A képviselő-testület nyilvános ülésén 
készült felvétel a Csákvári TV-ben 
látható, míg a nyilvános ülés jegyző-
könyve az önkormányzat hivatalos 
honlapján (www.csakvar.hu) olvas-
ható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

kormányzati Hivatal, valamint a helyi 
adóhatóság beszámolójának jóváha-
gyására került sor.

Döntés született ezután a Csákvári-
Bodméri Hírmondó szerkesztőségi 
beszámolójának elfogadásáról, a 
Fejér Megyei Kormányhivatal törvé-
nyességi felügyeleti jogkör gyakorlá-
sáról szóló tájékoztatójának elfoga-

dásáról, továbbá a Magyar Sándor 
utca telekhatár rendezéséről.

Végül tárgyalták a képviselők a bel-
területi fűkaszálás kiszervezésével, 
valamint a záportározó létesítésével 
kapcsolatos aktuális kérdéseket. 

A nyilvános ülés jegyzőkönyvét Bod-
mér Község Önkormányzata hivata-

2018-ban megújul a Katolikus Sze-
retetszolgálat Szent Vince Otthon 
Családok Átmeneti Otthona. A Ka-
tolikus Szeretetszolgálat 46,43 mil-
lió Forint vissza nem térítendő uniós 
támogatást nyert az Emberi Erőfor-
rás Operatív Program EFOP-2.2.3.-
17-2017 keretéből a Családok Átme-
neti Otthonának a korszerűsítésére, 
valamint a szociális szakmai munka 
fejlesztésére.

Az Otthon célja hogy segítse az át-
menetileg lakhatási gondokkal küz-
dő, rászoruló családokat, gyerekeket.

A projektet legkésőbb 2019. február 
28-ig kell befejezni.

los honlapján (www.bodmer.hu) és 
– ügyfélfogadási időben – a Faluház-
ban elolvashatják az érdeklődők.

Katona László 
polgármester

Megújul a Családok Átmeneti Otthona Csákváron
Az európai uniós támogatással meg-
valósuló projekt négy pillére támasz-
kodik.

Az első az ÉPÜLET ÁTFOGÓ ENERGE-
TIKAI felújítása, melynek része, fűtési 
rendszer átalakítása, a külső szige-
telés, és vakolat, a vízhálózat javítá-
sa. A korszerűsítés költséghatékony 
üzemeltetést eredményez, csökken a 
környezeti terhelés és javul a lakóte-
ret használók közérzete.

Második a FUNKCIONÁLIS AKADÁLY-
MENTESÍTÉSI FOLYAMAT, mely során 
az épület bejáratától, lakószobákig 
akadálymentessé válik az épület a 
látás és mozgássérültek számára is, 
biztonságosabb lesz a közlekedés.

A harmadik, a már meglévő KÖZÖS-
SÉGI TEREK ÁTALKÍTÁSA, valamint a 
TETŐTÉR bevonása a családok ellá-
tásába, segítésébe. A szobák komfor-
tosabbá tételével a lakók és az dol-
gozók életkörülményei javulnak. A 
bútorok cseréje lehetővé teszi a jobb 
helykihasználást. A tetőtér átalakítá-
sával egy új nagy tér nyílik meg, mely 
további családok befogadását teszi 
lehetővé, valamint közösségi célokat 
is fog szolgálni.

A negyedik, a MUNKATÁRSAK SZAK-
MAI FEJLESZTŐ PROGRAMJÁNAK a 
megvalósítása. A szakmai program 
keretében szupervízióval segítjük 
a dolgozók mentális egészségét. A 
munkatársak kooperációs készsége-

inek a javítása és a közösségi tudat 
erősítésére csapatépítő programot 
szervezünk. Hatékonyabbá válik így 
a családoknak nyújtott szociális szak-
mai munka, a pszichológiai támogató 
tevékenység. Innovatív programként 
családi napot, és nyílt napot terve-
zünk a korszerűsített Otthonban.

A projekt a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében valósul meg. A pro-
jektről bővebb információt a www.
szeretetszolgalat.hu oldalon olvas-
hatnak.
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Ha baj van, szeretnél Te is ott lenni, 
ahol segíthetsz? 
Tanulmányaid vagy munkád mellett 
is számítanak Rád!
Jelentkezz területvédelmi tartalékos 
katonának!

Területvédelmi tartalékos katonákkal 
már Csákváron és Vértesbogláron is 
találkozhatsz, csatlakozz hozzájuk! 

Ha érdekel a katonaság, vonz az 
egyenruha, de nem szeretnéd ott-

KNYKK Zrt. Érvényes: 2017. december 10-től

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

Csákvár, Szabadság tér megállóhelyről (01)

H O V Á M I K O R

 Bakonybél, üdülő bej. út           7.53 16.08 16.081 17.38
 Bakonycsernye, iskola              15.08
 Bakonycsernye, Súri út             7.53 15.08 16.08 16.081 17.38
 Balatonfüred, aut. áll.            6.49
 Biatorbágy, Schachermayer-L.       5.55) 5.55 10.05, 12.05 15.05, 17.055 17.05l
 Bicske, Kanizsai u.                4.43H 6.13, 12.48, 14.13, 15.05, 15.285 19.23,
 Bicske, Műszaki áruház             4.43H 5.55) 5.55 6.13, 6.28H 7.08H 7.33

8.33 9.08 10.05, 10.18 12.05 12.18N 12.48,
14.08P 14.13, 15.05, 15.285 16.435 17.055 17.05l
17.21 17.53 19.235

 Bicske, Tesco                      7.33 10.18 12.18N 16.435 19.23e
 Bicske, vá.                        4.43H 6.13, 7.33 10.18 12.18N 14.13, 15.285

16.435 19.235
 Bodajk, lakótelepi elág.           7.53 15.08 16.08 16.081 17.38
 Budapest, Népliget                 5.55) 5.55 6.28H 7.08H 9.08 10.05, 12.05

14.08P 15.05, 17.055 17.05l 17.53
 Csákberény, Rákóczi u.             7.53 8.47 8.47) 12.47, 14.47 15.08 16.08

16.081 17.38 18.47, 19.475 19.47l
 Csákvár, Kórház                    5.57H 7.27, 8.03 9.02 10.31 11.42 14.02

15.22, 16.20 16.32H 16.38f 17.575 20.45e 22.52,
 Csór, Magyar u.                    6.49
 Dunaújváros, aut. áll.             12.04 16.54
 Dunaújváros, Dózsa mozi            12.04 16.54
 Esztergom, aut. áll.               8.33 17.21
 Gánt, kh.                          4.25 5.25H 6.25 8.35 10.35 12.25 13.35<

14.305 15.35, 16.355 18.355 20.25
 Komárom, aut. áll.                 8.03
 Mány, kh.                          8.33 17.21
 Mór, aut. áll.                     8.47 8.47) 12.47, 14.47 18.47, 19.475 19.47l
 Perkáta, kh.                       16.54
 Seregélyes, posta                  12.04 16.54
 Söréd, Kossuth u.                  7.53 8.47 8.47) 12.47, 14.47 15.08 16.08

16.081 17.38 18.47, 19.475 19.47l
 Székesfehérvár, aut. áll.          4.25 5.25H 6.25 6.47< 6.49 6.55 7.47H

8.35 9.05 9.474 10.35 11.474 12.04 12.25
13.35< 13.47( 14.305 15.05 15.30< 15.35, 15.56g
15.56H 16.355 16.54 17.47, 18.355 20.25

 Tata, aut. áll.                    8.03
 Tatabánya, aut. áll.               8.03 10.31 16.20
 Várpalota, aut. áll.               6.49 15.56g 15.56H
 Veszprém, aut. áll.                6.49 15.56g 15.56H
 Zámoly, Kossuth L. u. 86.          4.25 5.25H 6.25 6.47< 6.49 6.55 7.47H

8.35 9.05 9.474 10.35 11.474 12.04 12.25
13.35< 13.47( 14.305 15.05 15.30< 15.35, 15.56g
15.56H 16.355 16.54 17.47, 18.355 20.25

 Zirc, aut.áll.                     15.08 16.08 16.081
 Zirc, Rákóczi tér                  7.53 15.08 16.08 16.081 17.38
 Zsámbék, Szent István tér          8.33 17.21

J E L M A G Y A R Á Z A T
H  = munkaszüneti napok kivételével naponta 
N  = szabad- és munkaszüneti napokon 
P  = munkaszüneti napokon 
e = Szabad- és munkaszüneti napokon, kivéve dec. 24-én 
f = munkaszüneti napokon, kivéve dec. 24-én 
l = a hetek első iskolai előadási napját megelőző napon 
( = iskolai előadások napja kivételével naponta 
) = a hetek első iskolai előadási napján 
1 = tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján 
4 = tanév tartama alatt munkaszüneti napok kivételével naponta 
5 = Naponta, kivéve dec. 24-én 
H = naponta, kivéve tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon 
g = tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon 
,  = munkanapokon 
<  = iskolai előadási napokon 

Kipróbálnád magad katonaként?
hagyni a civil szakmádat, tanulmá-
nyaidat; 
• ha hiányzik az izgalom és kihívás az 
életedből; 
• ha szereted a csapatmunkát és a 
családodat, barátaidat, lakókörnye-
zetedet; 
• ha mindössze évi 20 nap tervezhe-
tő szolgálatért a hazád és a közössé-
ged érdekében elismerést szeretnél; 
• ha úgy érzed, szívesen működnél 
közre a honvédelemben, segítenél 
katasztrófahelyzetben és támogat-

nád a honvédelmi nevelést, akkor az 
Önkéntes Területvédelmi Tartaléko-
sok között a helyed!

Személyesen a Magyar Honvédség 
székesfehérvári toborzóirodájában 
érdeklődhetsz Székesfehérvár, Mé-
szöly Géza út 7. szám alatt és tele-
fonon a 06 (22) 314-361 és 06 (30) 
627-1733 elérhetőségeken. 
Honlap és további információk: 
iranyasereg.hu 

I. Körzet - Dr. Hadházi Ádám 
Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 8.00-11.00
Csütörtök: 10.15-13.15
Péntek:
  - páros hét: 8.00-11.00
  - páratlan hét: 13.00-16.00

II. Körzet - Dr. Kovács László
helyettesítője dr. Wiesler Ferenc
Hétfő: 12.00-16.00
Kedd: 8.00-11.30
Szerda: 8.00-11.30
Csütörtök: 8.00-11.30
Péntek: 8.00-11.30

III. Körzet - Dr. Zsigmond László 
Hétfő: 7.00-10.00
Kedd: 7.00-9.00; 16.00-18.00
Szerda: 7.00-10.00
Csütörtök: 7.00-9.00; 16.00-
18.00
Péntek: 7.00-10.00
Rendelő címe:
8083 Csákvár, Szabadság tér 6.

Házi orvosok
rendelési ideje:

Fogorvosok
rendelési ideje:

I. Körzet - Dr. Deres Éva 
Hétfő: 7.00-13.00
Kedd: 15.00-20.00
Szerda: 7.00-13.00
Csütörtök: 16.30-20.00
Péntek: 15.00-20.00 

II. Körzet - Dr. Zöld Éva 
Hétfő: 14.00-20.00
Kedd: 8.00-14.00
Szerda: 14.00-20.00
Csütörtök: iskolafogászat
Péntek: 8.00-14.00 

Üzemeltetője: 
Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft. 
Telefonszám: +36 (70) 370-3104

Ügyelet címe: 2060 Bicske, 
Kossuth tér 17.

Web: http://oou.hu/
Ügyelet időtartama:
munkanapokon: 16.00-8.00 óráig,
hétvégén: 0-24.

Sürgősségi ellátás: 112

Központi
ügyelet
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2018. március 24-én a Dallam Zene-
iskola a Tavaszi Fesztivál keretében 9. 
alkalommal megrendezte a Dallam 
Kórusfesztivált Tatabányán. A Csi-
csergő Kórus megmutatta hangját és 
elvarázsolta a közönséget. Minden 
csákvári büszkén és ámulva hallgat-
ta az iskola tehetséges gyermekei-

Március 23-án, péntek délután a 
Floriana Könyvtár vendége volt 
Stegmayer Erzsébet gyógyszerész, 
aki szinte napra pontosan két éve 
indult el a nagy útra, az El Camino-
ra.  Nagy volt az érdeklődés, többen 
már be sem fértek volna  a könyv-
tárba, olyan sokan voltak kíváncsi-
ak egy csákvári  zarándok vetítéssel 
egybekötött úti beszámolójára.  Erzsi 
beavatott bennünket a felkészülés 
rejtelmeibe, átadta tapasztalatait a 
hátizsáknyira zsugorított komfortzó-
na összeállításának nehézségeiről. 

Kedves Klubtársaim, Kedves Emőke!

Engedjétek meg, hogy ezen a jeles 
napon a Nemzetközi Nőnap és a klu-
bunk megalakulásának 25. évfordu-
lója alkalmából sok-sok szeretettel és 
tisztelettel köszöntselek benneteket.

Klubunk 1993 tavaszán alakult 
több, mint 100 taggal. Sajnos az-
óta nagyon-nagyon sokan elmentek 
közülünk. Emléküket szívünkben 
megőrizzük. 1993-ban vezetőnknek 
Tóthné Marikát választottuk meg, aki 
2008-ig volt a klub vezetője. Nagyon 
sok szép helyen jártunk az országban 

nek műsorát. Köszönet Kunstárné 
Irénke néninek, hogy összetartja és 
fényesre csiszolja fiatal kincseinket 
és köszönet a diákoknak a kiemel-
kedő szereplésért. Közreműködött 
Barasevichné Németh-Kocsis Márta 
(zongora) és Néráth Dániel (gitár).

Tóthné Szakács Noémi 

Megismerhettük az egyedüllét, a fá-
radtság, a félelem érzéseit, melyeket 
mindig felülírt a bizalom, a szeretet 
és a hit.  A fizikai zarándoklat élmé-
nyeit fotókon örökítette meg, melye-
ket megosztott velünk, a lélek ösvé-
nyein járt belső utat emlékeiben őrzi. 
A testi-lelki kihívás együtt a Szent Ja-
kab út.

Köszönjük, hogy vethettünk rá egy 
pillantást.

Sz.H.Zs.

„Mindenik embernek a lelkében dal van”

Nagysikeru találkozó a könyvtárban

25 éves a csákvári Harangvirág Nyugdíjas Klub

ez időszakban. Köszönjük munkáját. 
Marika lemondása után a klub vá-
laszút előtt állt, vagy megszűnik, vagy 
szeretnénk, hogy együtt maradjunk 
és működjön tovább. Úgy döntött ez 
a lelkes csapat, hogy mindenkinek 
hiányozna ez a közösség. Immár 10 
éve Galló Vilmosné Emőke vezeti a 
klubot nagy-nagy megelégedésünk-
re. Úgyhogy nem csak a klub ünnepli 
megalakulásának 25. évfordulóját, 
hanem Emőke is jubilál, 10 éve ve-
zeti ezt a kis csapatot. Ezek alatt az 
évek alatt is nagyon sok szép helyen 
jártunk, sok szép emlékkel gazdagod-
tunk. Emőke a motorja a klub életé-
nek, de segítői is vannak: Dornyiné 
Éva, Takácsné Erzsike, Oszoliné Bö-
zsike. De a tagok is segítenek min-
denben, amiben szükséges. Folytatni 
szeretnénk a megkezdett munkát. 
Nagyon köszönjük Emőkének az ál-
dozatos munkáját és azt a sok szépet, 
amit kaptunk tőle.

Ilyen mozgalmas, örömökben gazdag 
következő 10 évet kívánunk magunk-
nak.

Turbucz Olivérné

Képünk van róla

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület „Beszélgessünk” című sorozatának 
részeként 2018. március 16-án a Széchenyi üzenete a mának című prog-
ramon vehettek részt az érdeklődők a Csákvár Emlékházban. Dr. Cserháti 
László Gábor a Széchenyi Társaság alelnökének előadását a kor relikviáiból 
készített kis kiállítás tette még színesebbé.

A Kunstár Béla vezette iskolai történelem szakkörös diákok a Lovasbarátok 
Köre Egyesület tagjaival közösen koszorúzták meg a temetőben nyugvó hon-
véd sírokat.
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Örömmel és tisztelettel tettünk ele-
get a Rahón élő magyarok meghívá-
sának az ottani Magyar Ház átadása 
alkalmából rendezett fantasztikus 
ünnepélyen. 

Az ünnepélyen képviseltette magát a 
magyar kormány, a katolikus, illetve 
a református egyház is. A megható és 
csodálatos mise után következett a 
szalag átvágásával a ház átadása. Ezt 
követően a kint élő magyar gyere-
kek kultúrműsora csalt könnyeket a 
szemünkbe. A fogadáson hosszasan 

Az égiek segítségével az időjárás úgy 
alakult, hogy az utolsó pillanatban 
meg tudtuk rendezni a már régóta 
tervezett jég bulit. 10 órától folya-
matosan érkeztek a lelkes érdeklő-
dők. Délre a jég tele volt boldogan 
és önfeledten korcsolyázó kicsikkel 
és nagyokkal. Egyik nagyon kedves 
barátunk, Tolnai Ádám és barátnője, 
szánhúzó kutyái fantasztikus élményt 
nyújtottak a gyerekeknek, ugyanis 
több szánkót összekötve a kutyák 
egész délután szánkóztatták a gyere-
keket. A forró tea igen keresett volt 
a gyerekek körében, a felnőttek köré-
ben pedig a forralt bor aratott nagy 
sikert. 13 órától szarvas babgulyással 

Képünk van róla

kínáltuk a már több száz résztve-
vőt, akik jó étvággyal fogyasztották 
el az étket. Ezt követően a délutáni 
órákban zsíros kenyér és lilahagyma 
volt a kínálat. Nagy várakozás előzte 
meg a 18 órakor kezdődő tűzijátékot, 
amit Ódor Gyuri produkált. Egész 
nap égett a tábortűz, jó beszélge-
tési, ismerkedési helyet adva az ott 
melegedőknek. Látva a gyerekek, 
felnőttek önfeledt szórakozását és jó 
kedvét, kimondhatatlan jó érzéssel 
zártuk a jég bulit.

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani azoknak a nagyszerű em-
bereknek, akik (akaratukkal és 

szándékukkal) segítettek a buli lebo-
nyolításában:
• Viszló Leventének a terület haszná-
lati lehetőségért
• Solymosi Zoltánnak (Sosó) a ven-
dégváró italokért
• Ódor Gyurinak a forralt bor szolgál-
tatásért
• Győri Valinak az egész napos közre-
működésért
• Varga-Kiss Rékának az ebédosztás-
nál nyújtott segítségért
• Laci bácsi konyhája személyzetének 
az ebéd alapanyagok előkészítéséért
• Zolnai Sándornak a nagyszerű han-
gosításért
• Csontos Gabinak a CD lemezekért

• Karika Marikának az ebéd utáni 
nasiért
• Takács Gábornak a tűzifa szállítá-
sért
• Bősze Istvánnak az összepakolásnál 
nyújtott segítségért.

Következő télen újra gyertek el, mi 
megszervezzük és várunk bennete-
ket!

Köszönettel és tisztelettel:
A Vaskapu Hagyományőrző Egye-
sület, mint szervezők: Cservenka 
Géza, Györök Béla. Varga Péter, 
Cservenkáné Krencz Szilvi, Kiss Lász-
ló, Kiss Roland, Czeizinger Tamás

Együtt buliztunk

Kárpátalján voltunk vendégek

beszélgettünk a kint élőkkel, akiktől 
sokat tanultunk és tapasztaltunk az 
összefogás és tenni akarás terén. 

A delegáció nagy mennyiségű könyv-
adománnyal és tárgyi ajándékkal 
kedveskedett a meghívóknak.

A delegáció tagjai voltak: Cservenka 
Géza, Cservenkáné Krencz Szilvia, 
Györök Béla, Kiss László, Kiss Roland, 
ifj. Fehér Ferenc

Vaskapu Hagyományőrző Egyesület

Időpont: 2018. Április 22. Vasárnap
Indulás: ”Laci Bácsi konyhája”
Szervezők: 
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület, Lovas Barátok Köre egyesülete, CSTE

1. indulás: 8:00,  18 km Csákvár – Gánti tető – Mária-kép – Vadászkápolna
2. indulás: 9:30,  11 km Csákvár – Gyümölcsös völgy – Mária-kép – Vadászkápolna
3. indulás: 10:00,  3 km Csákvár – Vadászkápolna

A kilátogatókat bográcsétellel, helyben sült lángossal, forralt borral várjuk.
Lovas barátaink lovaglási, hintózási lehetőséget biztosítanak!

További információ: 20 525 1456;  70 315 2113;  www.cste.hu

TÉRBULI
2018. április 30-án hétfőn újra megrendezzük a nosztalgia 
térbulit, melynek helyszíne továbbra is az Úttörő tér.
A programokról röviden:
kispályás foci, főzőverseny, tizenegyes rúgó verseny, felnőtt 
lletve gyermek kötélhúzó verseny, gyermekprogramok (arcfes-
tés, kézműveskedés), rendőrségi programok, megyei kataszt-
rófavédelem bemutatója, pusztabuszozás, színpadi programok 
(tánccsoportok, énekkarok), mazsorett felvonulás, fúvós zene-
kar (térzene), este élőzene színpadon, tábortűz, májusfa állítás, 
egész nap büfé
Részletes tájékoztatást a Vaskapu Hagyományőrző Egyesület plakátjain és 
Facebook oldalán olvashatnak.

TÚRABOT BEJÁRATÓ

2018.04.30 – indulás a Szabadság térről: 4:15  - Napfelkelte túra – 5 km
2018.05.26.- indulás 8:00 -  Kőhányás – Mór – 22 km
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Idén 170 éve annak, hogy március 
15-én kitört az 1848/49-es forrada-
lom- és szabadságharc. Ez alkalom-
ból Csákvár Város Önkormányzata 
szervezésében emlékünnepséget 
tartottak az általános iskola torna-
termében. A megemlékezésen a 
Himnusz közös eléneklése után Il-
lés Szabolcs, a város polgármestere 
mondott ünnepi beszédet. Ezt kö-
vetően az Esterházy Móric Nyelvok-
tató Német Nemzetiségi Általános 
Iskola 5. osztályos tanulóinak az év-
fordulóra készített ünnepi műsorát 

Képünk van róla

170 éves évforduló

láthattuk. A gyerekek felkészítői és 
a műsor színpadra állítói: Szakálné 
Dornyi Erzsébet, Fülöp Mária és 
Kunstár Béla voltak. A hangosítás-
ról Pálinkás Zsolt gondoskodott, a 
teremdíszítést Pállné Klupács Ibolya 
vezetésével az iskola pedagógusai 
végezték. A megható és emlékezetes 
előadás után a „Csákvárért Díj”  ki-
tüntető cím átadása következett. Ezt 
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018-ban Dornyi 
Mihálynak ítélte; elsősorban az álta-
la elkészített és a kertjében kiállított, 

Csákvár Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 67/2017. 
(II.28.) határozatában „Csákvá-
rért Díj” kitüntető címben részesíti 
Dornyi Mihályt az alábbiak alapján:

Dornyi Mihály 1946. november 25-
én született Csákváron. Családjában 
a fazekas hagyományok öröklődtek, 
és kézügyességét, kreativitását a 
génjeiben hordozta. Iskoláit Csák-
váron végezte, majd felvételizett a 
Herendi Porcelángyárba, ahol kitűnő 
rajzképessége miatt megfelelt, azon-
ban szülei tanácsára a székesfehérvá-
ri autószerelő ipari iskolát végezte el. 
Mindig nagyon kreatív volt, ezt a ké-

pességét rádió amatőr-
ként és egyéb műszaki 
dolgok szerelésével 
is kamatoztatta. Az 
ipari iskola elvégzé-
se után a Csákvári 
Állami Gazdaság-
nál dolgozott 37 
évig.  

Leépítés során munkaviszonya meg-
szűnt és ezután a SOSO Földszer Kft.-
nél helyezkedett el, ahol nyugdíjba 
vonulásáig karbantartóként dolgo-
zott. Felesége halála után kezdett 
maketteket építeni, nagy gonddal, és 
precizitással. A kertben lévő kis kerti 
tó a vízimalommal készült elsőnek, 
majd ezt követte a soktornyos né-
metországi Neuschwanstein kastély. 
Ezután minden évben megépített 
egy csákvári épületet. Elkészült a 
református, evangélikus, római ka-
tolikus templom, a Tűzoltó torony, 
a Puskaporos, a Geszner ház, és a 
Vadászkápolna. Jelenleg az Esterhá-
zy kastély megépítésén dolgozik. Az 
elkészült maketteket háza előkert-
jében állította fel, melyek este ki is 
vannak világítva. Makettjeiről több-
ször tudósított a Fejér Megyei Hírlap 
is. Makettjei révén ismertté vált, és 
több látogatót vonz a kiállított épü-
letek látványa. 

Munkája, hozzáállása alkalmassá te-
szi arra, hogy a 2018. évi Csákvárért 
díj kitüntetettje legyen.

Kincskereső

csákvári épületeket ábrázoló makett-
jeiért. A református, az evangélikus, 
a római katolikus templom, a Tűzoltó 
torony, a Puskaporos, a Geszner ház 
és a Vadászkápolna kivilágított ma-
kettjei még este is megtekinthetőek 
Misi bácsi kertjében. A díjátadó után 
az iskola néptáncosainak műsora kö-
vetkezett Bécsiné Kramer Ágnes fel-
készítésével. Az emlékezés megkoro-
názásaként Vörös Edit és Kiss Zoltán 
művészek léptek színpadra, akik a 
48/49-es történésekhez kapcsolódó 
versekkel, énekekkel varázsolták el a 
közönséget.

Az ünnepség a Turul Emlékműnél 
folytatódott, ahol többek között a 
csákvári képviselő-testület tagjai, az 
önkormányzat, a történelmi egyhá-
zak, pártok, civil szervezetek képvi-
selői helyeztek el koszorút. A megje-
lentek egy-egy szál virággal rótták le 
tiszteletüket őseink előtt. A megem-
lékezés a Szózat közös eléneklésével 
ért véget. A rendezvényen a Csákvári 
Lovasbarátok Köre Egyesület tagjai 
álltak díszőrséget.

Szakál Borostyán
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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
Geréné Kossa Izabella református lelkész elérhetősége:  06-30-688-6470
Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről mostantól a gyüleke-
zet új honlapján is olvashat, valamint ott megtalálható néhány fontos 
információ két intézményünkről, a Kálvin Idősek Otthonáról és a Lorántffy 
Református Óvoda és Bölcsődéről. 
Honlap címünk:    http://honlap.parokia.hu/lap/csakvarref/

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd   16.00 Kórházi istentisztelet
Kedd   17.30 Bibliaóra
Szerda  17.15 Előkészítő komfirmációra
Vasárnap  9.30 Gyermek istentisztelet
Vasárnap  10.00 Istentisztelet (az istentisztelet alatt a kicsiny 
gyermekek a Kálvin Idősek Otthona társalgójában maradhatnak, ahol 
felügyelet mellett  játékkal töltik el az időt)

Ünnepi istentiszteleteink
Május 6-án, anyák napján, a vasárnapi istentiszteleten köszöntjük az 
édesanyákat gyermekek műsorával. 
Május 13-án, áldozócsütörtökön 10 órától tartunk istentiszteletet a 
templomban.
Pünkösd vasárnapján (május 20.), és pünkösd hétfőjén (május 21.) meg-
terítjük az Úrnak szent asztalát. Ünnepi istentiszteleteink mindkét napon 
10 órától kezdődnek. Az úrvacsorai alkalmakra készülve, csütörtökön, 
pénteken és szombaton 18 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk a 
templomban.
Istentiszteleti alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk a felnőtteket és 
gyermekeket egyaránt!

Evangélikus  Egyház
ÁPRILIS
15. 11.00 Az istentiszteleten észt férfikórus szolgál (vasárnap)
19-21  Konfirmandustábor
22. 11.00  Családi istentisztelet (vasárnap)
25. 18.30  Férfikör (szerda)
28 . Egyházkerületi kórustalálkozó Nagykanizsa (szombat)

MÁJUS
  6.  11.00  Anyák napi úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
10-13 Csákvári kórus Pyrbaumban
13. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
20. 11.00 Pünkösd ünnepi úrvacsorai istentisztelet
21. Pünkösdhétfő - Bakonyszombathely – egyházmegyei gyülekezeti talál-
kozó

Április hónap igéje:
Jézus ezt mondta:
„Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. „
Jn 2, 21

Eseménynaptár
2018.2.4. – 3.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Új ügyfélfogadási rend a csákvári római katolikus egyházközségben

Irodai adminisztráció – Plébánia (Szent Mihály tér 7.)
hétfő-péntek  09:00 – 12:00

A plébánián az egyházi ügyek teljes körének intézése történik.
Adminisztráció
 • Gerendai Sándor plébános
 • Érsek Anikó adminisztrátor

Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7.
Tel.: 22 / 354-369
E-mail: csakpleb@citromail.hu

Temetőgondnokság - (Jókai utca 7.)
temetési ügyintézés: soron kívül, telefonon egyeztetett időpontban
egyéb ügyek: vasárnap 17:00 – 19:00
A temetőgondnokságon intézhető ügyek: temetési ügyintézés (temetés 
bejelentés, adatfelvétel és gyászmise szándék felvétele), sírhelymegvál-
tás, temetőfenntartási járulék befizetés, temetőnyilvántartásba betekin-
tés, egyházi hozzájárulás befizetés, szentmise szándék felvétele.

Temetőgondnok:
• Katonáné dr. Venguszt Beatrix

Cím: Csákvár, Jókai utca 7. (Sárköz)
Tel.: +36-20-388-0625
E-mail: mediator@katonane.hu

Honlapunk címe: http://csp.eoldal.hu
Itt megtalálja aktuális hirdetéseinket, rendezvényeink képgalériáját, 
templomunk történetét, az ajánlott internetes cikkek és videók linkjét, 
valamint az elérhetőségekre vonatkozó információkat.

Temetővel kapcsolatos információk
A temető gyalogosan, kerékpárral, elektromos mopeddel folyamatosan 
látogatható. A személygépjármű behajtás érdekében a főkapu minden 
szombaton 9:00 órától sötétedésig, de legkésőbb 19:00 óráig van nyitva.
A temetőben történő sírköves munkavégzés előzetes bejelentés köteles. 
A bejelentést a temetőgondnokságon kell megtennie a sírkövesnek, vagy 
a megrendelőnek, és meg kell fizetni a temetőfenntartási járulékot. A 
munka ezt követően kezdhető el.

Egyházi hozzájárulás befizetésre az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:
• az egyházközség CIB Banknál vezetett, 11102900-75015972-36000001 
számú bankszámlájára történő átutalással (a közlemény rovatban tüntes-
se fel a NEVÉT és az EGYHÁZI HJ. kifejezést)
• csekken, melyet igényelhet: a szentmisék után a gyóntatószék előtti 
asztalnál, továbbá a plébánián és a temetőgondnokságon ügyfélfogadási 
időben
• személyesen a plébánián és a temetőgondnokságon pénztári befizetés-
sel

A LITURGIA ÁLTALÁNOS RENDJE CSÁKVÁRON
hétfő:   18:00 szentmise
kedd:   18:00 zsolozsma és áldoztatás
szerda:  07:00 szentmise
csütörtök:  19:00 szentségimádás
péntek:  16:00 szentmise a zárdában
szombat:  17:30 előesti vasárnapi szentmise
vasárnap:  11:00 szentmise

Gyónásra a szentmisék előtt, illetve igény szerint szentmisék után van lehe-
tőség
A plébánia megújult honlapján és az egyházközség facebook csoportjában 
minden héten megtalálja az aktuális szentmiserendet, a szentmiseszándé-
kok feltüntetésével.
A hirdetések papír alapon kifüggesztve megtalálhatók a templomajtón elhe-
lyezett hirdetőtáblán is. 

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2018. március 11-én Veres Mira a Rá-
kóczi utcába,
2018. március 18-án Vidermann Do-
nát a Damjanich utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír
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VÁROSI ESEMÉNYEK
ÁPRILIS
  4. 15.00   Költészet Napja kézműves foglalkozás • Floriana Könyvtár
  6. 16.00   dr. Cserháti  László Gábor: Széchenyi társadalmi alkotásai • Cs. Emlékház
  7. 10.00   KáVé a Könyvtárban Vendégünk: H. Tóth Györgyi • Floriana Könyvtár
11. 15.00   Költészet Napja – „Posztolj verset” • Floriana Könyvtár
13. 16.00   Költészet Napja 

 Bobory  Zoltán - P. Maklári Éva - Cserta Gábor • Csákvár Emlékház
14.              Város Szépítő nap • Csákvár
14. 16.00  Török   Péter Ybl-díjas táj  és  kertépítész:

”Ilyen volt a múlt-ban-ilyen lett a  jelenben”• Csákvár Emlékház
20. 16.00  Pravetz András: „Vadászat a Vértesben”• Csákvár Emlékház
21. 10.00  Dr. Csányi László Gyernekkórus Találkozó és emlékünnepség •

Esterházy Iskola
26. 14.30   Mesemondó és meseilluszráló verseny • Házasságkötő terem
27. 16.00  dr. Jungbert Béla történész: 100 éve „látjuk” a  Báraczházy  barlangot •

Csákvár Emlékház
30.  4.15  Napfelkelte túra • Szabadság tér
30.  9.00  Retro majális • Úttörő tér

MÁJUS
  6. 16.00   Fekete György: „Genius lochi” (Hely szelleme) • Csákvár Emlékház
11. 16.00   Gelencsér József: Népszokások - májusban piacok, vásárok • Cs. Emlékház
18. 16.00   Pintér András: Vitéz a XXI. században? • Cs. Emlékház
20.  17.00  Csámborgó Koncert • Kastélypark
25.  16.00  Gyermekrajzok  a   városunkról – Kiállítás• Csákvár Emlékház
25.               Hősök Napja • Huszár Emlékmű
26.   8.00  Kőhányás- Mór túra

Iskolai versenyeink

Csákvár-Gánt Tv
Á P R I L I S  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Április

Április
Április
Április
Április
Május
Május
Május

12. cs.

16. h.
19. cs.
23. h.
26. cs.
3. cs.
7. h.
10. cs.

18:00

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

Orvosi rendelő átadása és a Turisztikai Köz-
pont alapkőletétele, KáVé a könyvtárban
KáVé a könyvtárban (ism.)
Tavaszi hangverseny
El Camino - Stegmayer Erzsébet előadása
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Dr. Csányi László Kórustalálkozó
Dr. Csányi László Kórustalálkozó (ism.)

Víz Világnapi Irodalmi Pályázaton
1. helyezést ért el Mohl Bíborka 5.b, 3. lett Serényi Réka 5.c, különdíjat 
kapott Szabó Kristóf 5.a (felső képen)

Víz Világnapi Rajzpályázaton
Különdíjban részesült Maren Léna 6.b

nyelvÉSZ Verseny Megyei Fordulójában
1. helyezést ért el Matern Gergely 5.b, Wisniewski Marcell 8.b, 2. lett 
Mester Bettina 7.b, 3. Magasi Csenge 7.b, 4. Matern Léna 6.b, Bakonyi 
Adrienn 8.b, 6. Füzes Nóra 5.b Az első helyezettek képviselik Fejér megyét 
az országos döntőben Szegeden! (alsó képen)

Arany János Magyarverseny Országos Döntőében Budapesten
évfolyamaikban 6. helyezést értek el: Matern Gergely 5.b, Matern Léna 
6.b, Wisniewski Marcell 8.b osztályos tanulók.

Madarak és Fák Napi Verseny területi fordulójában
1. helyezést ért el, és így bejutott az országos döntőbe a Bakonyi Adrienn 
8.b, Tamás Marietta 7.b, Dávid Bence 7.b osztályos tanulók alkotta csa-
pat. 2. lett Gyüre Gergő 8.b, Wisniewski Marcell 8.b, Wisniewski Máté 
6.b csapata.

Pesovár Ferenc Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny öntőjében Lovasbe-
rényben

ezüst minősítést kapott a Hat Kiscsillag: Czvikli Jázmin, Juhász Nóra, Már-
ton Gréta, Pál Nikolett, Pályi Anna, Serényi Réka 5.c
arany minősítést kapott 4 szólistánk: Kiss Anasztázia 4.b, Kulcsár Gergő 
5.b, Pausch Napsugár 5.a, Magyarics Fanni 8.a, a csoportok közül a Nyolc 
csicseri: Király Adrienn, Mácsár Eszter, Magasi Kincső, Plántek Kornélia, 
Sáfrány Vanda 4.a és a Dalos pacsirták 2. osztályos csoportja: Boross 
Csenge, Németh Emília.
kiemelt arany minősítést kapott a 8.a Dalos pacsirták csoportja: Dravicz 
Tamara, Magyarics Fanni, Pausch Kamilla

A Diákolimpia kereté-
ben rendezett mezei 

futóversenyen korosz-
tályában első helyet 

ért el:
Barócsi Bálint, 

második lett 
Bakonyi Adrienn.
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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: május 1.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

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

Tibeti kézrátétes gyógyítás:     
csakratisztítás, karmaoldás, reinkar-
nációs utaztatás, csontozat korrek-
ciója, energiamasszázs, lelki okok 
feltárása.
Fendrich Veronika 06-30-988-2726

Víz-, fűtésszerelés és javítás.
Beleznai Zoltán 06-30-988-2725

Művészetterápiás női önismereti 
csoport indul.
www.szabadalkotas.hu
06-30-988-2726

APRÓHIRDETÉS

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik özvegy Kulcsár Jánosné és 
fia, Kulcsár János temetésén részt 
vettek, sírjukra virágot , koszorút he-
lyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

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

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!

2018. április 24-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.
KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%
VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%

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
Csőváz Kerékpáros Sportegyesület    18596887-1-07
Esterházy Általános Iskola és Zeneiskola Kulturális és Sport Egyesülete
      18486946-1-07
Floriana Könyvtár     15365965-1-07
Polgárőrség     18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány  18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evangélikus gyülekezet)  18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület     18480098-1-07
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület   18024588-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület   18501616-1-07

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

10.00  ● Zenei kalandozás a barokk korban 
Esterházy Iskola

14.00 ● Emléktábla koszorúzása
Csányi László szülőházánál
Orvosi rendelő

15.00 ● Kórusok hangversenye 
Református templom

Csákvár Város Önkormányzata
és Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület, Csákvár

VIII. dr. Csányi László 
Kórustalálkozó Csákváron

2018. április 21.

Mindenkit szeretettel várunk!

Floriana Könyvtár

Szerdánként
hosszabb nyitvatartással

18 óráig
várjuk Önöket a könyvtárban!

Csákvár, Széchenyi u. 8.


