
XXVIII. évfolyam 6. szám 2018. június
Csákvári-Bodméri Hírmondó

BENNÜNKET KÉPVISELNEK DIÁK HÍREK

3. oldal 4. oldal 6. oldal

HULLADÉKNAPTÁR ASZTALITENISZ

8-9. oldal

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

 
Városunk büszkeségeiről szólő 
színes összeállítás.

Sporttörténelmet írtak a 
csákvári asztaliteniszezők.

A helyi önkormányzat és a De-
pónia Kft. lakosságot érintő tá-
jékoztatója.

Csákvár Város küldöttei Pyrbaumi 
látogatáson vettek részt a jeles ese-
mény alkalmából. A  testvérváros 
által szervezett ünnepségen hagzott 
el Illés Szabolcs polgármester úr ün-
nepi köszöntője:

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt megjelentek! 

„A barátság olyan, mint a haza.“
Ezen szavak is kiválóan illenek a 
Csákvár és Pyrbaum között fenn-
álló partneri viszony leírására. Ma 
testvérvárosi kapcsolatunk 30 éves 
évfordulóját ünnepeljük. Külön 

meg szeretném említeni mindazo-
kat, akik már nincsenek közöttünk, 
de nagy tisztelettel tartozunk szá-
mukra a partneri kapcsolatok ér-
dekében tett munkálataikért. Her-
mann Holzammer polgármester úr 
Viszló Gyula tanácselnök úr, Hein-
rich Schuster, Roland Fehrer és Karl 
Seemann urak. Sajnos a mai esete 
nem nyújt megfelelő időkereteket 
minden olyan személy felsorolására, 
akik részt vettek a partneri kapcso-
latok ápolásában. Mégis szeretném 
legmélyebb köszönetemet kifejezni 
Guido Belzl polgármester úrnak, Bo-
kodi István, Giesz János és Katonáné 

dr. Venguszt Beatrix polgármester 
elődeimnek, mindkét település ko-
rábbi és jelenlegi képviselőinek, civil 
szervezetek tagjainak, a Csákvár és 
Pyrbaum evangélikus gyülekezetei-
nek valamint a települések szorgos 
polgárainak, akik részt vállaltak ezen 
értékes partneri kapcsolat fejleszté-
sében és kiépítésében.

Ma megállunk egy kicsit és visszate-
kintünk Csákvár és Pyrbaum között 
30 évvel ezelőtt létrejött testvér tele-
pülési kapcsolatra, mely hivatalossá 
ugyan 1988-ban vált, de a kapcsolat 
létrejöttének első lépéseihez, való-

jában vissza kell mennünk 1984-ig, 
amikor is a TSV Pyrbaum ifjúsági lab-
darúgócsapata és Albert Sandmaier 
elnök úr első ízben látogatott Csák-
várra, a Csákvár TK csapatához. A 
találkozás olyan jól sikerült, hogy a 
következő évben a csákvári csapat 
Mester István elnök úr vezetésével 
látogatott Pyrbaumba. Ez a két talál-
kozás alapozta meg a későbbi part-
nerkapcsolatot. A hivatalos testvér-
városi dokumentum aláírására 1988. 
október 29-én került sor.

Egy testvérvárosi kapcsolat működ-
tetéséhez sok energia, sok energi-
kus, és barátság iránt elkötelezett 
ember szükségeltetik. Csákvár sze-
rencsésnek mondhatja magát, hogy 
Pyrbaumban sokan voltak azok, akik 
a kezdetektől fogva, vagy később be-
kapcsolódva, nagy lelkesedéssel és 
energiákkal erősítették, vitték tovább 
az együttműködés ügyét. A jubileum 
alkalmából most 30 év távlatából 
értékelhetjük, hogy milyen remek 
ötlet volt három évtizeddel ezelőtt a 
testvér települési szerződés aláírása. 
Mára pedig beérett mindazok erőfe-
szítése, akik ezt a köteléket építették.

A jó testvérvárosi kapcsolat több 
mint gazdasági, politikai, kulturális 
együttműködés: élővé a barátság, 
az emberi érzések teszik. Az európai 
szellemiséget éppen ezek az emberi 
kapcsolatok teszik kézzelfoghatóvá.

Köszönetemet fejezem ki Csákvár 
város nevében, mindazoknak a né-
met polgároknak, akik ma is segítik, 
ápolják a német-magyar kapcsolato-
kat, ezen belül is Pyrbaum – Csákvár 
kapcsolatát.

Illés Szabolcs
polgármester

30 éves a Pyrbaummal kötött
testvérvárosi kapcsolat
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Mint a terület országgyűlési képvi-
selője, nagy szeretettel és magyar 
szívem tiszta melegével köszöntöm 
vendégeinket itt, a Vértes lábánál, 
a Pannónia Szívében, a Vértes Fővá-
rosában, Csákváron.

Mindenekelőtt szeretnék gratulál-
ni az itt élő polgároknak, az ország 
egyik legfiatalabb kisvárosa polgá-
rainak, egyházi és világi vezetőinek 
és az őket egyszemélyben is meg-
személyesítő polgármester úrnak 
azért, hogy az elmúlt években kiváló 
eredményeket értek el a város csi-
nosításában, szebbé, otthonosabbá, 
vonzóbbá és ismertebbé tételében.
Örömmel állíthatom, hogy ez a fej-
lődés az elkövetkező években sem 
torpan meg, éppen ellenkezőleg, 
hiszen a térség, a Pannónia Szíve, a 
Kormány általi, kiemelt turisztikai 
fejlesztési területté nyilvánítása, el-
érhető karnyújtásnyira van már csu-
pán és ez újabb óriási fejlesztési le-
hetőségeket lesz hivatott biztosítani, 
a most folyó, éppen csak megkezdett 
beruházások mellé.

Szeretnék őszinte elismeréssel gratu-
lálni az V. Regionális Tenyészszemle 
szervezőinek, hogy védett, őshonos 
és régi magyar fajták felvezetését 

A Csákvári Római Katolikus Szere-
tetszolgálat Szent Vince Otthon új 
telephelyének ünnepélyes átadására 
került sor 2018. május 31-én, csütör-
tökön. 

Az ünnepség 15:30-kor hálaadó 
szentmisével kezdődött a Csákvá-

helyezték ma a figyelem középpont-
jába.
Az állatgenetikai erőforrások védel-
me az egész világon, így hazánkban 
is kiemelt feladat, bár minálunk még 
talán ennél is jóval több, hiszen az 
őshonos és régi magyar lófajták kul-
turális örökségünk és nemzeti identi-
tásunk megőrzésének részét képezik, 
itt, a táltos paripa országában.
A tenyészszemlén 8 őshonos magyar 
lófajtából, 4 fajta tenyésztői szerve-
zete képviselteti magát, mely szinte 
egyedülálló a tenyészszemlék eseté-
ben, inkább a nagy állattenyésztési 
kiállításokra jellemző.
Margit néni, gratulálok! Hálás köszö-
net a szervezőknek!

Végül pedig szeretném köszönteni 
a bírákat és a kiállítókat, kifejezve 
abbéli reményemet, hogy a lovak 
küllem- és mozgásbírálatára való fel-
készítésük, lehetővé teszi, hogy az 
egyedekről a felvezetés a lehető leg-
jobb képet mutassa.
Remélem, a szemle napja előtt si-
került a lovakat kiállítási kondícióba 
hozniuk és azt is, hogy a bírák által 
kialakításra került képet, a profi fel-
vezetésük tovább fogja erősíteni, 
melyet a szemle előtti hetek gyakor-
lásai alapoztak meg igazán.

A mai tenyészszemlén elért ered-
mény, a ló és gazdája számára is 
meghatározó lehet. Ezért - és értünk, 
nézőkért is - kívánom, hogy ló és 
gazdája együtt váltsák valóra közös 
álmaikat, egy percig sem feledve a 
bölcs mondást:

„Aki a lovakat szereti és tiszteli, min-
den bizonnyal jó ember, de az, akit a 
lovak szeretnek és tisztelnek, az biz-
tosan az...”

És azt se feledjék, hogy e bölcsesség 
a bírákra és a felvezetőkre is egy-
aránt igaz és hogy mi, kívülállók is 
pontosan látjuk, érezzük ezt.

Ennek reményében kívánok jó meg-
mérettetést és azt, hogy vigyék ma-
gukkal e csodás vidék, a Pannónia 
Szíve és benne a Vértes Fővárosa, 
Csákvár jó hírét haza, szülőföldjükre, 
lakóhelyükre!

Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő

Tessely Zoltán, Horváth Józsefné, Illés Szabolcs

V. Regionális Tenyészszemle
Csákváron

ri Római Katolikus templomban. 
Főcelebráns Veres András, a MKPK 
elnöke, koncelebrált Spányi Antal 
püspök, karitász-elnök. Majd 16:45-
től az Otthon megáldására és ünne-
pélyes átadására került sor.

A Szent Vince Otthon
új telephelyének 
megáldása 2018.április 6.-án a Megyei Közgyűlés 

ünnepi ülésén adta át megyei kitün-
tető címeit. Az ünnepség keretében 
Pápay Ágoston Díjat kapott Scheffer 
Tímea, a család és gyermekjóléti 
szolgálat szakmai vezetője. „Scheffer 
Tímea 2001 óta tevékenykedik a szo-
ciális ellátásban előbb családgondo-
zóként, majd a szakmai egység veze-
tőjeként. Nemcsak a rászorulóknak 
nyújt segítséget. Tapasztalataival, 

a településen élőket jól ismerve, a 
segíteni akaró magánszemélyek, ci-
vil szervezetek, egyházak részére is 
segít a kapcsolat teremtésben, a ta-
pintatos felajánlásban, abban, hogy 
azokhoz is eljusson a segítség, akik 
nem maguktól kérik.”

Gratulálunk a kitüntetéshez, munká-
jához további sok erőt kívánunk.

Kitüntetés
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Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. május 29. 
napján tartotta munkaterv szerinti 
rendes ülését, amelyen legelső na-
pirendi pontként a város közbizton-
sági helyzetét mutatta be dr. Balázs 
Sándor r. alezredes, a Bicskei Rend-
őrkapitányság kapitányságvezetője, 
továbbá a Csákvári Polgárőr Egyesü-
let elnöke, Setét Vilmos is összefog-
lalta a településen tapasztaltakat. A 
közbiztonsági beszámolót követően 
tájékoztató hangzott el a két ülés 
között végzett munkáról és a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásá-
ról. Ezután az Önkormányzat gazdál-
kodását érintő kérdésekben született 
döntés úgymint, az önkormányzat 

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. május 30. 
napján tartotta munkaterv szerinti 
rendes ülését, amelyen a Képviselő-
testület döntött a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között végzett munkáról szóló 
jelentés elfogadásáról.  Ezután a Bics-
kei Rendőrkapitányság közbiztonsági 
helyzetéről tanácskozott a Testület, 

A Csákvár Város Díszpolgára Elismerő 
Cím, és a Csákvár Tiszteletbeli Polgá-
ra Díj átadására 2018. augusztusá-
ban, az önkormányzati Szent István 
napi ünnepségen kerül sor. A díjak 
alapításával és adományozásával az 
Önkormányzat elismerését fejezi ki 
azoknak, akik Csákvár város kultu-
rális, sport és művészeti értékeinek 
megőrzéséért és gyarapításáért, gaz-
dasági fejlődésének előmozdításá-
ért, a Csákváron élők és a település-
re érkező vendégek kapcsolatainak, 
együttműködésének erősítéséért, a 
helyi közösségi értékek ápolásáért 
és a helyi közélet színesítéséért ki-
emelkedő teljesítményt végeztek. 
Önkormányzati kitüntetés élő, vagy 

Képviselő-testületi hírek – Csákvár

A bodméri képviselő-testület üléséről

és intézményei 2017. évi költségve-
téséről szóló rendelet módosítása, 
2017. évi belső ellenőri összefoglaló 
jelentés, illetve a 2017. évi költség-
vetésről szóló zárszámadási rendelet 
elfogadása.
A képviselő-testületi ülés a Székes-
fehérvári Hivatásos Tűzoltó Parancs-
nokság által készített tűzvédelmi 
tevékenységről szóló beszámoló elfo-
gadásával folytatódott. Ezt követően 
további két, az önkormányzat Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló, valamint a településkép védel-
méről szóló önkormányzati rendelet 
módosítására került sor. Tájékoztató 
hangzott el továbbá a gyermekek 
nyári étkeztetéséről, a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellá-

tásáról, valamint az önkormányzat 
által benyújtott, folyamatban lévő 
pályázatokról.
Döntés született a Csákvári Evan-
gélikus Egyházközség és a Csákvári 
Torna Klub asztalitenisz és karate 
szakosztályainak támogatásáról. A 
Képviselő-testület ezt követően elfo-
gadta a Csákvár Jövőjéért Közalapít-
vány 2017. évi beszámolóját, majd 
döntött a gyermeknapi rendezvény 
támogatásáról. Határozatot hozott 
a Testület a Kotlóhegyi 2. dűlő 0226 
hrsz-ú út helyreállításáról, és a Hiva-
tal épületében működő járási ideig-
lenes ügysegéd elhelyezéséről szóló 
új szerződésről, tárgyalta a Berényi 
utca járda építésének lakossági kez-

deményezését, végezetül jóváhagyta 
a házi szennyvíz beemelők energiael-
látásáról szóló háromoldalú szerző-
dés-tervezetet.
A nyilvános ülést követően, zárt ülé-
sen tárgyalta a Képviselő-testület a 
lakásbérleti szerződések hosszabbí-
tásáról szóló előterjesztéseket.
A Képviselő-testület nyilvános ülé-
sén 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

majd az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének módosítását, a 
belső ellenőri összefoglaló jelentés 
és a zárszámadásról szóló rendelet 
elfogadására került sor. A Képvise-
lő-testület megvitatta a 2017. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló beszámo-
lót, a gyermekek nyári étkeztetését. 

Ezt követte a település köztisztasági 
helyzetéről szóló tájékoztató elfoga-
dása. Megállapodás született a Csab-
di Református Egyházközség és az 
Önkormányzat között, végül tárgyalt 
a Testület a június 14-15-16-i Bod-
méri Zenés Nyáresték és Családi Nap 
valamint az augusztus 19-i Falunapi 
programokról.

Az ülés jegyzőkönyvét Bodmér Köz-
ség Önkormányzata hivatalos hon-
lapján (www.bodmer.hu) és – ügy-
félfogadási időben – a Faluházban 
elolvashatják az érdeklődők.

Katona László 
polgármester

Javaslattételi felhívás elismerő címekre
elhunyt (posztumusz) személy ré-
szére adományozható. Az elismerő 
címekből évente legfeljebb kettő-
kettő adományozható. A díjak oda-
ítéléséről a Képviselő-testület dönt, 
a díjazott személyekre bárki javasla-
tot tehet.

Csákvár Tiszteletbeli Polgára Díj an-
nak a nem csákvári, külföldi, vagy 
magyar állampolgárnak adomá-
nyozható, aki a munkájával jelentős 
mértékben elősegítette Csákvár és 
polgárai szellemi és gazdasági fejlő-
dését, gyarapodását. Az elismerő cím 
adományozása az önkormányzat és a 
város lakossága részéről megnyilvá-
nuló tiszteletet, erkölcsi megbecsü-

lést mutatja, amely a rendelet 6. § 
(4) bekezdése szerinti oklevél átadá-
sával jut kifejezésre. 

Csákvár Város Díszpolgára Elismerő 
Cím annak a magyar állampolgársá-
gú, vagy külföldi személynek adomá-
nyozható, aki Csákvár város gazdasá-
gi gyarapodását, fejlődését, kulturális 
és művészeti értékeinek megőrzését 
és azok tiszteletben tartását szol-
gálta, a települési közélet valamely 
területén kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott, tevékenysége érdemben és 
elválaszthatatlanul kapcsolódik Csák-
vár városhoz. Az elismerő címben 
részesülő részére a rendelet 6. § (4) 
bekezdésében meghatározott tartal-

mú díszoklevél kerül átadásra, mely 
a város címerével ékesített, díszes 
kivitelű, kétoldalas, bőrkötésű okirat.

A személyi javaslatok benyújthatók 
az önkormányzati kitüntetések, díjak 
alapításáról, adományozásuk rend-
jéről szóló 24/2016. (X. 28.) önkor-
mányzati rendeletben foglaltakkal 
összhangban: Illés Szabolcs polgár-
mesternek címezve - személyesen 
a Csákvári Közös Önkormányzati Hi-
vatal információs pultjánál, vagy a 
titkarsag@csakvar.hu e-mail címre 
küldve - 2018. július 6-án 12 óráig. 

Csákvár Város Önkormányzata
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Ki tartja rendben az ingatlanunk előt-
ti közterületet?
A köztisztaság megőrzésében, ter-
mészetes- és épített környezetünk 
védelmében minden állampolgár 
köteles hathatósan közreműködni, 
városunk, különösen közterületeink 
szennyeződését, fertőzését ered-
ményező tevékenységtől és ma-
gatartástól tartózkodni – rögzíti a 
közterületek rendjéről szóló önkor-
mányzati rendelet [Csákvár Város 
Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek a közterületek rendjéről és köz-
tisztaságról, valamint az avar és kerti 
hulladék égetéséről szóló 18/2015. 
(VII. 29.) önkormányzati rendelete] 
(a továbbiakban: köztisztasági helyi 
rendelet). A köztisztasággal kapcso-
latos ÉVM–EüM együttes rendelet 
azt is meghatározza, hogy az ingat-
lanok tulajdonosai nem csak a lakás 
és az épületek, a telek rendszeres 
takarításáról, rendezettségéről kö-
telesek gondoskodni, hanem az 
ingatlan előtti járdaszakasz (járda 
hiányában egy méter széles terület-
sáv, illetőleg ha a járda mellett zöld-
sáv is van, az úttestig terjedő teljes 
terület), a járdaszakasz melletti nyílt 

Tájékoztató a zöldhulladék elszállításáról Csákváron
árok és ennek műtárgyai tisztán-
tartásáról, a csapadékvíz zavarta-
lan lefolyását akadályozó anyagok 
és más hulladékok eltávolításáról 
is. [A köztisztasággal és a települési 
szilárd hulladékkal összefüggő tevé-
kenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) 
ÉVM–EüM együttes rendelet 6. § (1) 
bekezdés a) és b) pontja.]

Mit tehetünk a zöldhulladékkal?
A köztisztasági helyi rendelet ér-
telmében az avar és növényi hulla-
dék ártalmatlanításáról elsősorban 
komposztálással kell gondoskodni. 
Amennyiben a komposztálás nem 
lehetséges, az ingatlantulajdonos 
az avar- és kerti hulladékot a bio-
hulladék elkülönített begyűjtését 
végző közszolgáltatóval köteles el-
szállíttatni.
A települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás kötelező igénybevé-
teléről szól Csákvár helyi hulladék 
rendelete. [Csákvár Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a 
települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás kötelező igénybe-
vételéről szóló 16/2015. (VII.29.) 
önkormányzati rendelete] Ennek 

alapján a zöldhulladékot a Depónia 
Hulladékkezelő és Településtiszta-
sági Kft. a téli hónapok kivételével 
havonta, összesen nyolc alkalom-
mal, az éves hulladéknaptárban 
(https://deponia.hu/) feltüntetett 
időpontokban a hulladékszállítási 
szerződéssel rendelkező ügyfeleitől 
elszállítja. Az ingatlanon keletkezett 
lombot, kaszálékot, nyesedéket, vé-
kony gallyakat külön gyűjtőzsákba, 
a vastagabb faágakat legfeljebb 1 
méteresre darabolva, összekötve a 
szállítás napján kell az ingatlan elé 
kihelyezni. A kihelyezett zsákokra és 
faágak kötegeire a zöldhulladékra 
vonatkozó az aktuális évre érvényes 
matricát is rá kell tenni.

Elégethető a száraz kerti hulladék?
Az avar és kerti hulladék nyílttéri ége-
tésére egész évben szerdai napokon 
8:00 - 20:00-ig és szombati napokon 
8:00 - 12-ig, szélmentes időben, és 
csak abban az esetben kerülhet sor, 
ha eltávolításuk, hasznosításuk más 
módon nem lehetséges.  Égetni csak 
megfelelően előkészített, száraz kerti 
hulladékot szabad, az emberi egész-
séget legkevésbé károsító módon, a 

vagyon- és személyi biztonság figye-
lembe vételével.

Közös ügyünk!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a zöld 
hulladékot az önkormányzat nem 
szállítja el, ezért azt kizárólag a szol-
gáltató által meghirdetett módon és 
időpontokban lehet kihelyezni az in-
gatlanok elé! Egyéb időpontokban a 
hulladék elhelyezése a közterületen 
a hulladékgazdálkodási szabályok 
megszegését valósítja meg, amely 
eljárást vonhat maga után. 

Kérem, hogy az ismertetett szabá-
lyok betartásával és betartatásával 
járuljanak hozzá városunk kulturál-
tabbá tételéhez, a csákvári életmi-
nőség javításához. Ezért mint a város 
öntudatos polgárai, Önök is legyenek 
őrei környezetünk rendjének; meg-
felelő formában figyelmeztessék a 
szabályok megszegőit, kérjék őket 
a jogkövető magatartásra, szükség 
esetén kezdeményezzék a hatóság 
közreműködését. 

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

1 H 1 Cs 1 Cs 1 V 1 K 1 P komm 1 V 1 Sze 1 Szo 1 H szel 1 Cs 1 Szo

2 K 2 P komm 2 P komm 2 H 2 Sze 2 Szo 2 H szel 2 Cs 2 V 2 K 2 P komm 2 V

3 Sze 3 Szo 3 Szo 3 K 3 Cs 3 V 3 K 3 P komm 3 H szel 3 Sze 3 Szo 3 H szel

4 Cs 4 V 4 V 4 Sze üveg 4 P komm 4 H szel 4 Sze 4 Szo 4 K 4 Cs 4 V 4 K

5 P komm 5 H szel 5 H szel 5 Cs 5 Szo 5 K 5 Cs 5 V 5 Sze 5 P komm 5 H szel 5 Sze

6 Szo 6 K 6 K 6 P komm 6 V 6 Sze 6 P komm 6 H szel 6 Cs 6 Szo 6 K 6 Cs

7 V 7 Sze 7 Sze 7 Szo 7 H szel 7 Cs 7 Szo 7 K 7 P komm 7 V 7 Sze 7 P komm

8 H szel 8 Cs 8 Cs 8 V 8 K 8 P komm 8 V 8 Sze 8 Szo 8 H 8 Cs 8 Szo

9 K 9 P komm 9 P komm 9 H szel 9 Sze 9 Szo 9 H 9 Cs 9 V 9 K 9 P komm 9 V

10 Sze 10 Szo 10 Szo 10 K 10 Cs 10 V 10 K 10 P komm 10 H 10 Sze 10 Szo 10 H

11 Cs 11 V 11 V 11 Sze 11 P komm 11 H 11 Sze üveg 11 Szo 11 K 11 Cs 11 V 11 K

12 P komm 12 H 12 H 12 Cs 12 Szo 12 K 12 Cs 12 V 12 Sze 12 P komm 12 H 12 Sze

13 Szo 13 K 13 K 13 P komm 13 V 13 Sze 13 P komm 13 H 13 Cs 13 Szo 13 K 13 Cs

14 V 14 Sze 14 Sze 14 Szo 14 H 14 Cs 14 Szo 14 K 14 P komm 14 V 14 Sze 14 P komm

15 H fenyő 15 Cs 15 Cs 15 V 15 K 15 P komm 15 V 15 Sze 15 Szo 15 H 15 Cs 15 Szo

16 K 16 P komm 16 P komm 16 H 16 Sze 16 Szo 16 H 16 Cs 16 V 16 K 16 P komm 16 V

17 Sze 17 Szo 17 Szo 17 K 17 Cs 17 V 17 K 17 P komm 17 H 17 Sze üveg 17 Szo 17 H

18 Cs 18 V 18 V 18 Sze 18 P komm 18 H 18 Sze 18 Szo 18 K 18 Cs 18 V 18 K

19 P komm 19 H 19 H 19 Cs 19 Szo 19 K 19 Cs 19 V 19 Sze 19 P komm 19 H 19 Sze

20 Szo 20 K 20 K 20 P komm 20 V 20 Sze 20 P komm 20 H 20 Cs 20 Szo 20 K 20 Cs

21 V 21 Sze 21 Sze 21 Szo 21 H 21 Cs 21 Szo 21 K zöld 21 P komm 21 V 21 Sze 21 P komm

22 H 22 Cs 22 Cs 22 V 22 K zöld 22 P komm 22 V 22 Sze 22 Szo 22 H 22 Cs 22 Szo

23 K 23 P komm 23 P komm 23 H 23 Sze 23 Szo 23 H 23 Cs 23 V 23 K 23 P komm 23 V

24 Sze 24 Szo 24 Szo 24 K zöld 24 Cs 24 V 24 K zöld 24 P komm 24 H 24 Sze 24 Szo 24 H

25 Cs 25 V 25 V 25 Sze 25 P komm 25 H 25 Sze 25 Szo 25 K zöld 25 Cs 25 V 25 K

26 P komm 26 H 26 H 26 Cs 26 Szo 26 K zöld 26 Cs 26 V 26 Sze 26 P komm 26 H 26 Sze

27 Szo 27 K 27 K 27 P komm 27 V 27 Sze 27 P komm 27 H 27 Cs 27 Szo 27 K zöld 27 Cs

28 V 28 Sze 28 Sze 28 Szo 28 H 28 Cs 28 Szo 28 K 28 P komm 28 V 28 Sze 28 P komm

29 H fenyő 29 Cs 29 V 29 K 29 P komm 29 V 29 Sze 29 Szo 29 H 29 Cs 29 Szo

30 K 30 P komm 30 H 30 Sze 30 Szo 30 H 30 Cs 30 V 30 K zöld 30 P komm 30 V

31 Sze 31 Szo 31 Cs 31 K 31 P komm 31 Sze 31 H

JELMAGYARÁZAT:
Fenyőfák, karácsonyfák  elszállítása (fenyő ) Házhoz menő üveghulladék gyűjtés (üveg)

Lomtalanítás (évi 1): házhoz menő, rugalmas lomtalanítás, a 06 22/202-260 számon történt előzetes igénybejelentés alapján!
A változtatás jogát fenntartjuk!

Kommunális hulladék gyűjtése (komm) Szelektív gyűjtés (szelektív)

Április NovemberOktóber

Zöldhulladék gyűjtése (zöld) Gyűjtési nap áthelyezése

Más ünnepnapokon a szállítás zavartalan.

Depónia  Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.                                                                                                                                                                                                                                          
Székhely:  8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.  Tel.: 22/507-419    Fax:  22/507-420

               www.deponia.hu    e-mail: ugyfel@deponia.hu

2018. évi hulladéknaptár-Csákvár

Szállítási nap áthelyezése kizárólag a Húsvét Hétfőt és az Újév 
napját érinti!

Január Február Március DecemberMájus Június Július Augusztus Szeptember
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Május 15-én 36 hetedik osztályos ta-
nuló indult útnak, hogy kirándulást 
tegyen a Magyarországtól elcsatolt 
romániai területen. Első megállónk 
Nagyszalonta volt, ahol megismer-
kedtünk idegenvezetőnkkel, Csaba 
bácsival, aki az együtt töltött négy 
nap során rengeteg érdekességgel 
ismertetett meg bennünket. Meg-
néztük a Csonkatoronyban található 
Arany János Múzeumot. Nagyvára-
don Szent László királyról hallottunk 
sok érdekességet. A Király-hágón 
átjutva érkeztünk meg Sinfalvára, 
a szálláshelyünkre. Második nap a 
Tordai sóbánya hatalmas tárnáit te-
kintettük meg, ahol megnyaltuk a 
sót, és óriáskerékre is felültünk a 
mélyben. A Tordai-hasadék csúszós 
kövei akadálypályának is beillettek, 
hidakon keltünk át, kötelekbe ka-
paszkodtunk. Kolozsváron megko-
szorúztuk Mátyás király szülőházát, 
és sétát tettünk a városban. Harma-
dik nap Torockó gyönyörű házai kö-
zött sétáltunk, majd meghódítottuk 

Május 18-án nyílt Zsednai Mária, 
a Gorsium Művészeti Gimnázium 
növendékének az „Első” című fotó-

Erdélyben a Határtalanul program keretében

Képünk van róla

a Torockószentgyörgyi várromot, 
ahonnan mesés kilátás nyílott a 
környező hegyekre. Nagyenyeden a 
kollégium, Gyulafehérváron Hunya-
di János sírja és az ortodox temp-
lom kínált érdekes látnivalót. Este a 
dévai Szent Ferenc Alapítvány által 
fenntartott házban szálltunk meg. 
Átadtuk adományainkat, és megis-
merkedtünk az ottani gyerekekkel. 
Fociztunk, körjátékoztunk, még ez a 
kevés idő is elég volt arra, hogy ba-
rátokat szerezzünk. Ez az este min-
denki számára felejthetetlen élmény 
marad. Utolsó nap a lenyűgöző Vaj-
dahunyad várában tettünk sétát, 
majd Marosillyén, Bethlen Gábor 
szülőházában hallgattunk előadást. 
Aradon a 13 vértanú emlékművénél 
is elhelyeztük koszorúnkat, majd bu-
szos városnézéssel búcsúztunk a tör-
ténelmi emlékhelytől. Élményekkel 
és fényképekkel gazdagon érkeztünk 
haza, és még azóta is sokszor emle-
getjük az együtt töltött napokat.

 Alexa, Bendegúz, Bettina, Fanni

Fotókiállítás a könyvtárban

kiállítása, melyet tanárnője, Bödő 
Viktória nyitott meg. Marcsi szavai-
val élve: „Ennél gyönyörűbb szakmát 
nem igen talál az ember. Egyszerre 
dolgozunk a jövőnek és a jelennek, 
hogy ismerhessék a múltat.” Fotóin 
tükröződik a fiatalság rácsodálkozása 
az élet egyszerű és nagyszerű pillana-
taira. A megnyitóbeszédében Bödő 
Viktória Suzan Sontag „A fényképe-
zésről” című könyvéből idézett: ”  A 
fénykép azért lehet emlékezetesebb 
a mozgó képnél, mert nem folyamat, 
hanem az idő egy körülhatárolt sze-
lete. A televízió alig megválogatott 
képek folyama, melyben minden 
egyes kép törli az előzőt. Minden 
állókép egy-egy kitüntetett pillanat,  
amelyet vékony tárggyá formáltak 
át, hogy az ember eltehesse és újra 
megnézhesse.

Csákvár Város Önkormányzata má-
jus 26-án délután tartotta a Hősök 
napi megemlékezését a Huszár Em-
lékműnél. A Magyar hősök emlék-
ünnepén azokra a magyar katonákra 
és civilekre emlékezünk, akik az éle-
tüket áldozták Magyarországért. Az 
1917-ben törvénybe foglalt ünnepet 
1945-től nem tartották meg, majd 
2001-ben ismét hivatalosan ün-
neppé nyilvánították. Illés Szabolcs, 
Csákvár város polgármesterének kö-
szöntője után Tóth Árpád: Katonasír 
című versét Hegedűs Péter előadásá-
ban hallhattuk. A rendezvény ünnepi 
szónoka Dr. Négyesi Lajos ezredes, 
egyetemi docens, a Honvédelmi Mi-
nisztérium Kegyeleti Diplomáciáért 
Felelős Miniszteri Biztosának veze-
tő szakreferense volt. Beszédében 
kiemelte, hogy mennyire fontos a 

gyermekek, fiatalok lelkében elül-
tetni a hősök tiszteletét, hiszen ál-
dozatuk nélkül nem nőhetett volna 
fel két-három generáció is úgy, hogy 
csak hírből ismeri a háború, az elnyo-
más borzalmait. Ezredes úr beszéde 
után a Csákvári Cimborák Férfikórus 
katonadalokat adott elő, majd Gyó-
ni Géza: Sírvers c. versét mondta el 
Hegedűs Péter. Ezt követően a város 
vezetése, a történelmi egyházak, 
pártok, civil szervezetek képviselői és 
magánszemélyek koszorúkkal, virág-
gal rótták le kegyeletüket az elesett 
hősök előtt. Az ünnepséget a Szózat 
eléneklése után a Magyar Takarodó 
zárta. A rendezvényen díszőrséget 
álltak a Csákvári Lovasbarátok Köre 
Egyesület tagjai, valamint a Magyar 
Honvédség Fejér Megye II. számú 
Önkéntes Területvédelmi Százada.

Hosök Napja
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NBI. CSB.: Az Aqvital Csákvári TC NB 
I-es csapata 100%-os teljesítmény-
nyel jutott fel az Extraligába.

A 2018-19. évi versenyévadban Ma-
gyarország 10 legjobb csapata között 
kezdi el a pontvadászatot. Tóth Ár-
pád szakosztályvezető szerint négy 
tényezőben keresendő a történelmi 
siker:
•  kiemelkedő játéktudás (az NB I-es 
teljesítménylistán mind a négy játé-
kos az első tízben szerepel)
• csapategység, fegyelem
• sportág iránti alázat
• amatőr státusz, profi mentalitás

Célkitűzés: Bennmaradás az Extrali-
gában!
Játékosok: Varga Sándor, Hoffmann 
Tamás, Éliás Attila, Várbeli Tamás

Fejér Megyei I. O. CSB.:
Az AqvitalCsákvári TC II. asztaliteni-
szezői aranyérmet nyertek az I. osz-
tályú megyei CSB-n. 

A csapatban kettő női játékos is sze-
repel (Schneiderné Máhli Ibolya, 
Katona Kitti), akik szintén extra tel-
jesítményt nyújtottak az I. osztályú 
CSB-n, ezzel a férfi teljesítménylista 
első tíz legjobb versenyzője között 
szerepelnek.

Asztalitenisz
A csákvári asztaliteniszezők SPORTTÖRTÉNELMET írtak

GRATULÁLUNK!

Tóth Árpád (b) szakosztályvezető, Éliás Attila, Varga Sándor, Hoffmann Tamás, Várbeli Tamás

Tóth Árpád, Katona Kitti, Bokodi Szabolcs, Schneiderné Máhli Ibolya, 
Lönhárd Vilmos, Nádori László

Éliás Attila, Várbeli Tamás, Bokodi Szabolcs, Katona Kitti, Nagy Sándor (el-
nök), Schneiderné Máhli Ibolya, Lönhárd Vilmos, Varga Sándor, Tóth Árpád, 
Hoffmann Tamás, Nádori László

Aqvital Csákvári TC Asztalitenisz Szakosztály NBI I. és Megyei I.o.
2017-18. évi Bajnok csapata

Aqvital Csákvári TC Asztalitenisz Szakosztály 
2017-18. évi Utánpótlás korú  (újonc, serdülő)

asztaliteniszezői

Aqvital Csákvári TC II. Asztalitenisz Szakosztály 
Fejér megyei I. O. CSB 2017-18. év Megyei I. o. Bajnok csapata

Játékosok: Lönhárd Vilmos, Nádori 
László, Tóth Árpád, Bokodi Szabolcs, 
Schneiderné Máhli Ibolya, Katona 
Kitti. 

Támogatóink: Csákvár Város Képvi-
selő-testülete, Csákvári Torna Klub, 

Aqvital Kft., Horváth Józsefné Mar-
gitka (Csákvári Csárda tulajdonos)

A Novák-házban rendezett díjkiosz-
tón 2018. május 31-én Csákvár Város 
polgármesterétől, Illés Szabolcstól ve-
hették át a játékosok az aranyérmeket.
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Óvodánkban immár hatodik éve mű-
ködik a „Madárdalos Oviprogram”
Első években kísérleti, bemutató 
csoportban foglalkoztunk a gyere-
kekkel. Főleg a Natúrpark területén 
található természeti értékek meg-
figyelésével, felfedezésével termé-
szetes élőhelyeiken, kiemelten a 
madármegfigyelést, felismerést, 
madárvédelmet. Mintát szolgáltatva 
a Pro Vértes Nonprofit Zrt területén 
található óvodáknak. Akkor tizenhat 
óvoda csatlakozott a programhoz. 
Ma már különböző madárbemuta-
tókkal is kiegészült.  Huszonhat óvo-
dában tart a Pro Vértes Szakembere, 
madarásza bemutatókat.
Minden évben próbáltunk innováci-
ókat kidolgozni, hogy a gyermekek 
kíváncsiságát, fejlesztését, termé-
szethez való kultúrájukat, attitűdjü-
ket szolgálja.
Az idei 2017/2018 tanévben új mér-
földkőhöz érkezett a „Madárdalos 
Oviprogram” óvodánkban. Minden 

A csákvári Harangvirág Dalkör már-
ciusban és áprilisban Kunstár Béláné 
Takács Irénke vezetésével több ren-
dezvényen is sikeresen szerepelt .

Idén tavasszal is megrendezték Szé-
kesfehérváron a Nyugdíjas Ki-Mit 
-Tud-ot, amelyen most is részt vet-
tünk. Több mint 300 résztvevője volt 
a rendezvény-sorozatnak, mi már-
cius 4- én adtuk elő a műsorunkat, 
amellyel nagy sikert arattunk. Fejér 
megye-i, házasitó dalcsokrot énekel-
tünk, Pesovár Ferenc gyűjtéséből. A 
zsűrinek nagyon tetszett a dalválo-
gatás, az éneklésünk, csak dicsére-
tet kaptunk, különdíjjal jutalmaztak 
minket.

Műsorunkat beválogatták a Ki-Mit-
Tud záró rendezvényeként tartott 

óvodapedagógus csatlakozott hozzá, 
így megalakult a „Madárdalos Ovi-
program” Szakmai Munkaközössége. 
Kidolgoztuk Éves Munkatervünket, 
melyet minden csoport alkalmaz a 
tervezett tevékenységeibe. Gyakor-
latban is szerettük volna megmutatni 
a Pro Vértes Szakemberével dolgo-
zóinknak a gyermekek szemével lát-
tatva a természeti megfigyeléseket. 
Csoportunk, Süni –nagy csoportos 
gyerekek voltak ebben a segítsé-
günkre, hiszen a tervezett hosszabb 
túrát, megfigyelést az előző nevelési 
években már több hasonló előzött 
meg, koruknak megfelelően.

Bemutató nyíltnap célja volt:
• A Madárdalos Oviprogram” to-
vábbvitele, magasabb színvonalra 
emelése, ezzel a gyermekek minél 
szélesebb körű ismereteinek bővíté-
se.
• Egymástól való tanulás elvének ér-
vényesítése.

• Városunkhoz kapcsolódó külső 
partnerekkel a jó kapcsolat kiépítése, 
továbbvitele: Pro Vértes Natúrpark. 
Vértesi Erdő Zrt. Csákvári Fornetti 
Pékség.

Nyíltnapi Programunkban busszal 
indultunk ki Boglár - tanyára, meg-
néztük az állattartáshoz kapcsolódó 
szántóföldi gazdálkodás növényeit: 
búza, napraforgó stb. A tanyán élő 
állatokat is megfigyelhették. Majd 
gyalog folytattuk utunkat a Fáni - völ-
gyön keresztül Vérteskozmára. Út-
közben megfigyelhették a gyerekek 
és a felnőttek a természeti értékeket, 
természeti látnivalókat. Fák, növé-
nyek, állatok felismerése, megismer-
tetése. Találkoztunk vadon élő álla-
tokkal, felismerhettük a madarakat 
külső jegyeik, hangjuk alapján. Ter-
mészeti értékeknél ismerkedhettek 
a völgy, szikla, mészkő, patakmeder, 
taplógomba, stb képződményekkel, 
kifejezésekkel. Erdőgazdálkodásba is 

Kirándulással egybekötött szakmai 
munkaközösségi bemutató a Csákvári Mese-Vár Óvodában
Szakmai nyíltnap időpontja: 2018. 05. 14. hétfő

egy kicsit bepillantást láthattak, pl: 
erdő gondozása, fakitermelés, szállí-
tás, fák jelölése.  Megismerkedtek a 
természetvédelmi táblákkal, fokozott 
védelmet jelölő területtel, turista út-
vonalat jelölésével. A természetben 
való helyes viselkedésre is lehetőség 
nyílt, hiszen ide mi csak „vendégség-
be érkeztünk”. Próbáltuk a gyerekek-
nek megmutatni a túrázás örömét, 
lehetőségeit. Vérteskozmára érkezve 
fogyasztottuk el ebédünket, mellyel 
Ida néni várt bennünket sok szeretet-
tel a Vértesi Erdészet Vadászházánál.
„Süni” nagy csoportos gyermekeke-
ink,- Szakmai munkaközösségünk,- 
Óvoda dolgozói nevében, szeretném 
megköszönni valamennyi támoga-
tónknak a lehetőséget, hogy ez a 
irándulás és szakmai nyíltnap létre-
jöhetett:

• Csákvári Erdészet igazgatójának: 
Právecz Antalnak
• Natúrpark Kuratóriumának elnöké-
nek: Viszló Leventének
• Pro Vértes Zrt szakemberének, ma-
darászának
• Csákvári Fornetti Pékség vezetőjé-
nek: Király Istvánnak

Gulyás Gáborné                                                           
„Madárdalos Oviprogram” Szakmai 

Vezetője, Óvodapedagógus,                                                                                            
                Intézmény Vezető Helyettes                                                                                           

színházi előadásba is, amely március 
25-én volt, a Vörösmarty színházban, 
ott is jól szerepeltünk.

Végül meghívtak minket a székesfe-
hérvári Megyenapra is április 6-ra, 
ahol a Megyekorzó rendezvényen 
énekeltünk  jó hangulatban, nagy 
tapsot aratva. A részvételről Emlék-
lapot kaptunk.

Örülünk, hogy a szerepléseinkkel  
Csákvár jó hírét is öregbíthettük.

Köszönjük Kunstár Béláné Irénke sok 
munkáját, és hogy már 25 éve vezeti 
szívvel-lélekkel a Dalkört .

Galló Vilmosné

A Harangvirág Dalkör szereplései 2018 tavaszán
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A Lakitelek Népfőiskola, Hungarikum 
Bizottság és a Nemzeti Művelődé-
si Intézet Kárpát-medence kincsei 
címmel hirdetett versenyt általános 
iskolák hetedik osztályos tanulói 
számára. A felhívásra több mint 600 
csapat küldte el jelentkezését Ma-

2018. március 29-én a Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat kirándulást 
szervezett Budapestre.  A fővárosba 
bérelt busszal történt az utazás, így 
nagy létszámmal – 47 gyermekkel – 
kelhettünk útra. 

Az egész napos kirándulás keretében 
délelőtt, Tessely Zoltán képviselő úr 
jóvoltából megtekintettük Budapest 
kiemelkedő épületét, Steindl Imre 
építészeti remekművét, az Ország-
házat.

A délután folyamán ellátogattunk a 
Fővárosi Nagycirkuszba, ahol a Lúdas 

A Csámborgó zenekar immár ötödik 
éve adott koncertet pünkösd vasár-
nap. A hagyományossá vált pünkös-
di koncert színhelye az Esterházy 
kastély hátsó, park felőli része volt. 
A helyszín festői, az idő nagyszerű, 
a közönség pedig fantasztikus volt. 
Nem hiába szorítottunk, hogy jó idő 
legyen, sokan legyenek ránk kíván-
csiak, és hogy a zenénk célba talál-
jon. Minden alkotó vágya az, hogy a 
produktum, amit létrehozott, máso-
kat is megérintsen. Megható volt lát-
ni, hogy nagyon eltérő korosztályok, 
egymástól távoli generációk – a szép 
korúaktól, a kisgyermekes családo-
kon, a kisgyerkőcökön és a fiatalo-
kon keresztül- hallgatták élvezettel 

gyarországról és a Kárpát-medence 
magyarlakta tájegységeiből. Az első 
forduló eredményei után 400 csapat 
versengett az elődöntőbe jutásért.

A 3 diákból és 1 felkészítő tanárból 
álló csapatok interjút készítettek egy-

Dobogós helyezés a Kárpát-medencei 
Hungarikum vetélkedőn

Tavasszal is
kirándultunk
Újra együtt a csapat, bővült a létszám

Matyi összművészeti produkciót te-
kintettük meg. 

„Egy történetet az ember álmairól, a 
hit fontosságáról, az erények szere-
péről, a bosszúról és megbocsátás-
ról, az egyszerre bennünk és a világ-
ban egymással örök idők óta harcoló 
rosszról és jóról.”

A gyermekek nagyon élvezték az elő-
adást, amelyet a sokszínű mutatvá-
nyok tettek igazán izgalmassá.

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

egy olyan emberrel, akire büszkék az 
adott településen; 13+1 kérdésből 
álló települési értéktotót állítottak 
össze, valamint 50 kérdésből álló 
tesztlap segítségével bővítették tu-
dásukat a Kárpát-medencében talál-
ható értékekről.

Eredményeik alapján 24 magyaror-
szági és 24 határon túli csapat mér-
kőzött meg az április végén zajló 
elődöntőben, onnan pedig a legjobb 
23 hazai és határon túli csapat jutott 
tovább a döntőbe, melyet május 11-
én rendeztek.

Harmadik helyen végzett a Fejér 
megyei Csákvár Buci macik együt-
tese, második helyen a a Bács-Kis-
kun megyei Dávod Abádka csapata, 
a csíkszentdomokosi Cserevirágok 
csapata nyerte meg a Kárpát-me-
dence kincsei címmel meghirdetett 
Hungarikum vetélkedő döntőjét. 

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alel-
nöke, a Hungarikum Bizottság tag-
ja értékelő beszédében elmondta: 
nagy próbatétel volt, de mindenki jól 
vizsgázott a megmérettetésen, majd 
az idén ősszel folytatódó versenyso-
rozaton való további részvételre, a 
nemzeti értékekkel kapcsolatos tu-
dásuk bővítésére biztatta a diákokat.

A vetélkedő résztvevői értékes aján-
dékcsomagot kaptak, első nyolc győz-
tese pedig egy a hungarikumokhoz 
kötődő, kétnapos országjáró kirán-
duláson vesz részt augusztus 23-án 
és 24-én.

Némediné Varga Judit, Lezsák Sándor, Janky Bendegúz, Néráth Katalin, Mester Bettina

Egy jó hangulatú 
csámborgás

a zenénket. Petőfi, József Attila, Szé-
csi Margit, Kis Benedek verseit és a 
nagyszüleinktől ránk hagyományo-
zott népdalokat, amiket mi, amolyan 
„Csámborgósan” elegyítünk a jazz, 
a blues, a rock, a funky műfajaival. 
A nevezett költők és nagyszüleink, 
dédszüleink nevében is köszönjük, 
hogy segítettetek/segítetek bennün-
ket abban, hogy ezek az értékek még 
sokáig megmaradjanak, hogy valósá-
gos élményként épüljenek be min-
dennapjainkba.

Szeretettel várunk mindenkit egy 
műfajok közötti újabb utazásra a kö-
vetkező koncertünkön is: Dóri, Izsák, 
István, Peti, Sanyi, Marci és a vokál: 
Dóri & Dóri 
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Iskolai versenyeink

Hatodik osztályban a leghangsúlyo-
sabb, amit irodalom órán tanulunk, 
Arany János Toldi című műve. Ennek 
kapcsán a magyartanárunk szerve-
zett a csoportunknak egy tanulmányi 
kirándulást Budapestre, a Petőfi Iro-
dalmi Múzeumba, ahol Arany János 
születésének 200. évfordulója alkal-
mából tavaly óta egy Arany-kiállítást 
lehet megtekinteni. A programra má-
jus 16-án került sor. Busszal, vonattal 
utaztunk fel a fővárosba, ahol met-

Hanon Systems Hungary Kft. által szervezett „Környezetvédelem a jövőn-
kért” versenyen a 2 írásbeli forduló után behívott 23 csapat közül iskolánk 
csapata 5. helyezést ért el. A csapat tagjai: Bakonyi Adrienn, Hideg Rebeka, 
Wisniewski Marcell 8.b.

Népdaléneklési versenyen Seregélyesen
• Pausch Napsugár 5.a – Magyarics Botond 5.a kettőse ezüst minősítést 
kapott.
• Szólóének kategóriában arany minősítést szerzett: Kiss Anasztázia 4.b, 
Pausch Napsugár 5.a, Kulcsár Gergő 5.b, Dravicz Tamara 8.a, Magyarics 
Fanni 8.a, Pausch Kamilla 8.a.
• A Dalos Pacsirták csoport kiemelt arany minősítést kapott. A csoport 
tagjai: Dravicz Tamara, Magyarics Fanni, Pausch Kamilla 8.a.

„Fehér Galamb” népdaléneklési verseny dunántúli régiójának versenyén 
Győrben

• Ezüst minősítést szerzett szólóének kategóriában Dravicz Tamara 8.a, 
és a Dalos Pacsirták csoport Dravicz Tamara, Magyarics Fanni, Pausch Ka-
milla 8.a.
• Arany minősítést szerzett szólóének kategóriában Magyarics Fanni 8.a 
és Pausch Kamilla 8.a.
• Magyar népmese kategóriában Magyarics Fanni 8.a arany minősítést 
kapott mesemondásáért.

„Fehér Galamb” népdaléneklési verseny országos fordulójában Budapesten
• Szólóének kategóriában arany minősítést szerzett Dravicz Tamara 8.a, 
Magyarics Fanni 8.a és a Dalos Pacsirták: Dravicz Tamara, Magyarics Fan-
ni, Pausch Kamilla 8.a. Magyarics Fanni 8.a mesemondását is arany minő-
sítéssel jutalmazták.
• Kiemelt arany minősítést kapott Pausch Kamilla 8.a.

Kálty Márk történelem verseny országos döntőjében Budapesten 
• az 5. évfolyamosok között 8. helyezést ért el Matern Gergely 5.b,
• a 6. évfolyamosok között 5. helyezett lett Matern Léna 6.b.

Madarak és Fák Napja Országos Verseny döntőjében, melyet a Magyar Ma-
dártani Egyesület szervezett

5. helyezést ért el iskolánk csapata: Bakonyi Adrienn 8.b, Dávid Bence 7.b, 
Tamás Marietta 7.b. A gyerekek 5 napos madarásztábori részvételt nyer-
tek a szegedi Fehér-tó partján tartandó táborba.

Herman Ottó Természetismereti Verseny országos döntőjében Budapesten
• az 5. osztályosok között 2. helyezést ért el Matern Gergely 5.b,
• a 6. osztályosok versenyében 4. Matern Léna 6.b, 6. Mező Kinga 6.b

Országos Natúrparki Vetélkedőn 
iskolánk csapata 3. helyezést ért el. A csapat tagjai: Bakonyi Adrienn 8.b, 
Gyüre Gergő 8.b, Wisniewski Marcell 8.b, Wisniewski Máté 6.b

Tudásbajnokság országos döntőjében Szegeden (a képen)
• történelem tantárgyból: 3. Bordács Bálint 8.a, 10. Magasi Csenge Mária 
7.b, 14. Csuta András 7.b, 
• magyar nyelvből: 3. Matern Gergely 5.b.

A Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány által szervezett tanulmányi 
versenyen magyar műveltségi területen 1. helyezést ért el Tobak Benjamin 
6.b.

nyelvÉSZ verseny Kárpát-medencei döntőjében Szegeden
az 5. évfolyamon 4. helyezést ért el Matern Gergely 5.b

A „Kárpát-medence kincsei” hungarikum vetélkedő Kárpát-medencei dön-
tőjében 
3. helyezést ért el iskolánk csapata. A csapat tagjai: Mester Bettina, Néráth 
Katalin, Janky Bendegúz 7.b.

A Komáromban megrendezett IV. Egressy Zongoraversenyen 
a Dallam A M I Csákvári Tagintézményének növendékei is részt vettek:
I. korcsoport Baross Bence - ezüst minősítés
II. korcsoport Matern Léna - ezüst minősítés
II. korcsoport Mező Kinga Mária - ezüst minősítés

Szívből gratulálunk felkészülésükhöz, és a szereplésükhöz!

róval és hajóval is közlekedtünk az 
egész napos BKV-jegyünkkel. Ez so-
kunk számára felejthetetlen élmény 
volt, hiszen azelőtt még nem hajó-
káztunk a Dunán. Mivel hamar Pest-
re értünk, és a csoportunknak tartott 
múzeumi foglalkozás csak később 
kezdődött, a kiállítás megtekintése 
előtt megmásztuk a Gellért-hegyet 
is. A fizikai igénybevétel után kifeje-
zetten élveztük az elgondolkodtató 
feladatokat, amiket már a múzeumi 

foglalkozáson kellett megoldanunk: 
Toldi Miklóshoz kapcsolódó termé-
keket kellett alkotnunk és szuper 
képességekkel rendelkező hősöket 
állati vonásokkal kellett kitalálnunk. 
Csoportokban dolgoztunk, a megol-
dásainkat bemutattuk a többieknek. 
Az izgalmas, interaktív előadásból 
nemcsak Arany Jánost, hanem még 
Petőfi Sándort is jobban megismer-
tük. Nem is gondoltuk volna, hogy 
egy irodalmi múzeum ilyen érdekes 

Élmény tanulni
lehet!  Több időt is szívesen eltöltöt-
tünk volna a múzeumban. Elfáradva, 
élményekkel telve értünk haza egy 
újabb vonatút után késő délután. 
Köszönjük Ildikó néninek és Melinda 
néninek, hogy megszervezték ne-
künk ezt az utazást! Reméljük, hogy 
az idő hiányában elmaradt fagyizás 
még idén pótlásra kerül.

6.a és b osztály első magyaros 
csoportja
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Gyermektábor
Napközis hittantáborunkat idén, augusztus 22. (szerda) augusztus 26. (va-
sárnap) közötti napokra szervezzük. Kérjük, akik szeretnének részt venni 
ezeken a napokon e-mailben (geregabor@freemail.hu), vagy személyesen 
jelezzék a lelkipásztorok felé.

Egyházfenntartói járulék befizetésének lehetősége:
- az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-70097689-51100005 
számú bankszámlájára történő utalással (kérjük, hogy a közleményben 
tüntesse fel nevét, lakcímét és az egyházfenntartás kifejezést)
-  csekken, mely megtalálható a templom mindkét bejáratánál, illetve 
elkérhető presbitereinktől és a Kálvin Idős Otthon irodájából
-  személyesen a Kálvin Idősek Otthona irodájában, hétfőtől péntekig 9-12
Az egyházfenntartói járulék összegét a 2018-as évre a presbitérium 6000 
Ft-ban állapította meg.

Evangélikus  Egyház
JÚNIUS
3. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet
10. 11.00 Istentisztelet
17.              Tanévzáró  istentisztelet
24. 11.00 Gusztáv Adolf Segély vasárnap,
    igét hirdet: Bence Győző ev. lelkész

JÚLIUS
1. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet
8. 11.00 Istentisztelet

NYÁRI TÁBORAINK
Júl. 1 – 7.  Nagyveleg, Nyári hittanos tábor
Júl. 8-13  Csákvár Zengő tábor
Júl. 13. 18.00 Csákvár táborzáró Zenés áhítat
Júl. 29 – aug.3.        Csákvár Kis Zengő tábor
Aug.3.  Csákvár táborzáró Zenés áhítat
Júl. 29 – aug. 4. Nagyveleg, Egyházmegyei ifjúsági tábor
Aug. 5-12. Németország, Pyrbaumi-csákvári ifjúsági tábor

Gyülekezetünk asszonykörének tagjai minden hónap utolsó vasárnapjára 
két csákvári rászoruló családnak készítenek komplett ebédet. Az ebédhez 
szívesen fogadjuk tartós élelmiszeradományaikat. Köszönjük támogatásu-
kat!

Június hónap igéje:
„A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – 
angyalokat vendégeltek meg.”
(Zsidókhoz írt levél 13,2)

Eseménynaptár
2018.6.1. – 7.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébániánk elérhetőségei

Plébános: Gerendai Sándor
Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7. 
Telefon: 22/354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: hétfő-péntek, 9.00-12.00

Temetőgondnokság elérhetőségei
Temetőgondnok: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Cím: Csákvár, Jókai utca 7.
Telefon: 06-20-388-0625
E-mail: mediator@katonane.hu
Ügyintézés a temetőgondnokságon:

Temetési ügyintézés: soron kívül, telefonon előre egyeztetett időpontban
Egyéb ügyek: vasárnap 17.00-19.00

A liturgia általános rendje Csákváron:
Hétfő:  18.00 szentmise
Kedd:  18.00 zsolozsma és áldoztatás
Szerda:    7.00 szentmise
Csütörtök: 18.00 szentmise vagy igeliturgia a kórházban 
  19.00 szentségimádás
Péntek: 15.00 szentmise a zárdában
Szombat: 17.30 előesti vasárnapi szentmise

      Vasárnap: 11.00 szentmise

Közelgo ünnepeink:
Június 10. vasárnap 10.00 Bérmálás, püspöki szentmise
Június 17. vasárnap 11.00 Tanév végi hálaadó szentmise (Te Deum)
Június 22-aug. 24. péntek esténként 20-22 óráig Paplak Party a 
plébánia udvarán
Július 1. vasárnap 11.00 Horváth József atya aranymiséje a csákvári 
templomban
Július 12-15.  Ébresztő ifjúsági fesztivál
Augusztus 13-17. Hittantábor
Augusztus 15. szerda Nagyboldogasszony ünnepe, 18.00 szentmise

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 gyülekezet 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   18.00 Bibliaóra
Vasárnap  9.30 Gyermek istentisztelet
Vasárnap  10.00 Istentisztelet (az istentisztelet alatt a kicsiny 
gyermekek a Kálvin Idősek Otthona társalgójában maradhatnak, ahol felügye-
let mellett  játékkal töltik el az időt)

Ünnepi istentiszteleteink
Június 9.-én a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde 20. évfordulóját ünne-
peljük az óvoda udvarán. 
Június 10.-én, 10 órától a templomban tartandó istentiszteleten zárjuk a 
2017/2018-as hittan tanévet, mely alkalomból jelen lesznek hittanosaink.
Istentiszteleti alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk a felnőtteket és gyer-
mekeket egyaránt!

E-mail: csakpleb@citromail.hu
Honlap: http://csp.eoldal.hu

PÉNTEKI PAPLAK PARTY
CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

Helyszín: katolikus plébánia udvara (Csákvár, Szent Mihály tér 7.)
Időpont: péntek esténként 2000-2200-ig (június 22-től augusztus 24-ig)
Program: kötetlen beszélgetés, csocsó, ping-pong, kártya, társas, darts
Hozz magaddal:

• jókedvet
• nyitottságot
• saját részre innivalót, ropogtatni valót
• barátaidat, szomszédaidat, testvéredet, porontyaidat

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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  VÁROSI ESEMÉNYEK
JÚNIUS
  9.   7.53    Csákberényi Múzeum túra – 13 / 20 km
  9.                Gyermeknap • Csákvári Pihenőpark, Tersztyánszky Sportközpont
15. 17.00    Iskolai ballagás • Esterházy Iskola
16. 16.00   Jakubek Nóra  festő kiállítása: „A  lányok, a lányok…” • Cs. Emlékház
20. 17.00    Iskolai Évzáró • Esterházy Iskola
23.                Múzeumok éjszakája • Csákvár Emlékház

JÚLIUS
14. 16.00   Esterházy Marcell-fotós: Édesapám, Esterházy Péter  • Cs. Emlékház

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

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Június
Június
Június
Június
Június
Június
Július
Július

11. h.
14. cs.
18. h.
21. cs.
25. h.
28. cs.
2. h.
5. cs.

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

Pedagógusnap, Hősök Napja (ism.)
Trianoni megemlékezés
Gyermeknap, Szent Vince Otthon megszentelése
Mesemondó verseny
Iskolai ballagás és évzáró
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Iskolai ballagás és évzáró (ism.)

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2018. május 1-jén Kádár Márk Áron Móric majorba,
2018. május 3-án Palkó Boglárka a Szabadság utcába,
2018. május 4-én Geszler Bálint a Berényi utcába,
2018. május 6-án Koncz Bence a Gánti utcába,
2018. május 16-án Szakács-Milanko Borisz a Petőfi utcába,
2018. május 17-én Király Nimród a Szabadság utcába,
2018. május 23-án Rádl Róbert a Dózsa György utcába,
2018. május 26-án Czvikli Anna a Kenderesi utcába,
2018. május 27-én Breitenbach Hanna a Hunyadi utcába,
2018. május 28-án Kovács Lia Sára a Petőfi utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

A pályázatban részt vevő könyveink:
• Janikovszky Éva: Az úgy volt…
• Bálint Ágnes: A szeleburdi család
• Rick Riordan: A csontlabirintus
• Kiss Bitay Éva: Hogyan beszélnek az állatok?
• Sohonyai Edit: Macskaköröm

Jelentkezési határidő: 2018. július 28. 
Jelentkezés és a feladatlapok átvétele személyesen a Floriana Könyvtárban. 
Leadási határidő: 2018. szeptember 22.
A három legjobb pályázó jutalomban részesül. 

Mindenkinek jó pihenést, szép nyarat!

Csákvár Város Önkormányzata ne-
vében május 28-án Illés Szabolcs 
polgármester köszöntötte városunk 
minden pedagógusát: tanítókat, 
tanárokat, óvodapedagógusokat, 
bölcsődei gondozókat, technikai dol-
gozókat és mindazokat, akik a min-
dennapokban településünk gyerme-
keinek tanításában, nevelésében és 
ellátásában nagy szerepet vállalnak. 
A köszöntő után a Csákvári Mese- Vár 

Óvoda és Bölcsőde mindkét tagóvo-
dájának nagycsoportosai kedves mű-
sorral köszönték meg nevelőik mun-
káját. Ezt követően Horváth István: 
„ A nyelv csak élve tündököl” című 
versét Knausz Réka 8. osztályos tanu-
ló tolmácsolásában hallhattuk, majd 
Petrik Zoltán gitárművész műsora kö-
vetkezett. Az ünnepség svédasztalos 
vacsorával zárult.

A Nemzeti Összetartozás Napja al-
kalmából június 4-én, a trianoni év-
fordulón szervezett ünnepségünk 
filmvetítéssel kezdődött a házasság-
kötő teremben. Faragó Annamária: 
Menaságra repülj című dokumen-
tumfilmje a csíkmenasági székelyek 
emberi tartásáról, valamint a nem-
zeti összetartozásról szól. Bemutatja 
a székely emberek humorát, örömeit 
és könnyeit, akik az anyaországtól 
való elszigeteltségükben és elzártsá-
gukban is őrzik magyar gyökereiket 
és hagyományaikat. Utána a ren-

dezvény a Hősi Emlékműnél folyta-
tódott, ahol Illés Szabolcs, Csákvár 
város polgármestere mondott ün-
nepi beszédet. A Csákvári Cimborák 
Férfikórus Orosz Éva vezényletével 
székely népdalokat, katonadalokat 
adott elő, majd meghallgathattuk 
Tamás Gergő 7.b. osztályos tanuló 
előadásában Kosztolányi Dezső: Még 
büszkén vallom, hogy magyar vagyok 
című versét. A koszorúzást követően 
a Szózat eléneklésével zárult az ün-
nepség.

A pedagógusokat köszöntötték

Filmvetítés és koszorúzás

A Floriana Könyvtár 
nyári olvasáspályazatot
hirdet 10-12 éves 
korosztály részére.
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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: július 1.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

Csákváron, 1958-ban végzett diákok 
60 éves osztálytalálkozója 2018. aug. 
4-én, 16 órakor kerül megrendezésre 
a Publo étteremben

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

APRÓHIRDETÉS

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Vígh Ferencné bodméri la-
kost utolsó útjára elkísérték, sírjára 
az emlékezés virágait elhelyezték, 
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Hálás szívvel mondok köszönetet 
mindazoknak, akik testvéremet, 
Horváth Zoltánt utolsó útjára elkí-
sérték, zámolyi sírjára koszorút, virá-
got helyeztek.

Kaszap Imréné Márti

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Nemes Ferencet utolsó 
útjára elkísérték és fájdalmunkban 
osztoztak. Külön köszönjük azok se-
gítségét, akik az irányított véradáso-
kon közreműködtek.

Gyászoló család

Köszönjük mindazoknak, akik id. 
Hordósi Ferencet utolsó útjára elkí-
sérték, sírjára koszorút, virágot he-
lyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 
Köszönjük a csákvári Tüdőosztály 
minden dolgozójának odaadó segít-
ségét.

Szerető családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 2018. június 19-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%

Otthoni Pénzkereset!

Reklámtárgyak csomagolása, stb.
06-90-60-36-07

(audiopress.iwk.hu  
635 Ft/min, 06-12228397)

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!


