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ség Képviselő-testület írásos 
tájékoztatója.

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

Meseíró pályázat beadási ha-
tárideje 2018. 10. 30.

Színes beszámoló az első Csák-
vári Családi Bringanapról.

Csak egy barátságos futball mérkő-
zésnek indult 1984-ben, mára pedig 
egy 30 éves testvértelepülési kap-
csolattá nőte ki magát. Csákvár és 
Pyrbaum hivatalos testvér települési 
kapcsolata 1998. 10. 29-én kezdő-
dött, amikor az akkori tanácselnök, 
Viszló Gyula és Herman Holzammer 
pyrbaumi polgármester aláírták az 
alapdokumentumot. Akkoriban a 
kommunista vezetés nem támogatta 
a szocialista országok nyugat felé nyi-
tó kezdeményezéseit. A sok akadály 
közös legyőzése megszilárdította és 
elmélyítette a barátságokat. Az el-
múlt 30 évben a kapcsolat tovább 
fejlődött: az évek során bevonásra 
kerültek a sporton és képviselőkön 
túl a települések iskolái, az önkéntes 
tűzoltók, kórusok és zenekarok. A két 
evangélikus gyülekezet kapcsolata a 
barátságnál mélyebb, már testvéri-
ségnek mondható. Napjaink törekvé-
se a két horgász egyesület együttmű-
ködési lehetőségeinek felderítése és 
közös programok szervezése. 2018. 
09. 28-án ünnepi díszvacsorán ele-
venítette fel a két város küldöttsé-
ge a partnerprogram kezdeteit. Je-
len voltak az első futball mérkőzés 
szervezői, sportvezetői, a korábbi 

Jubileumi ünnepség

polgármesterek és városvezetők. A 
megemlékezés zárásaként átadásra 
került Guido Belzl polgármester úr-
nak a Csákvár Tiszteletbeli Polgára 
kitüntető cím. Az ünnep színvonalát 
a Dallam Alapfokú Művészeti Iskola 
fúvószenekara és a Harangvirág Dal-
kör előadása emelte. 

A Publo rendezvénytermében tartott 
ünnepség keretében Illés Szabolcs 
polgármester így köszöntötte az egy-
begyűlteket:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves 
Vendégeink!

A mai jubileum olyan ünnep, ami-
lyennel kevés település dicsekedhet.  
Mert igaz ugyan, hogy ma már szinte 
minden településnek van partner-
városa - sokszor nem is egy - kevés 
olyan település van, amely egy 30 
éves kapcsolattal büszkélkedhet.

A mi településeink polgárai közöt-
ti kapcsolatok azonban – Hermann 
Holzammer úrnak, Albert Sandmaier 
úrnak, Viszló Gyula és Mester István 
uraknak köszönhetően - még akkor 
kezdődtek, amikor egyáltalán nem 

volt szokás a szocialista diktatúra 
alatt lévő kelt-európai országokban, 
hogy polgáraik nyugat-európai kap-
csolatokat ápoljanak. A szovjet meg-
szállás alatt élő országokban ugyanis 
a hatalom nem nézte jó szemmel a 
nyugati kapcsolatokat, mindenféle 
ilyen kapcsolattartás gyanús volt, 
amit figyeltek és megfigyeltek. Külö-
nösen igaz ez a német kapcsolatokra. 
Hermann Holzammer polgármester 
úr, és Viszló Gyula tanácselnök úr 
mégis, a nehéz körülmények ellenére 
is megtalálta a módját a kapcsolatok 
felvételének és ápolásának.

Az azóta eltelt harminc év nemcsak 
egy ember, hanem egy város életé-
ben is jelentős idő. Méltó arra, hogy 
megálljunk, visszatekintsünk, felidéz-
zük a közös élményeket, és ünnepel-
jünk. 

Hölgyeim és Uraim!

Az elődeink által megkezdett, és im-
már 30 éve ápolt partnerkapcsolat 
révén sokat tanultunk egymástól, 
barátokra leltünk egymásban, és sok 
közös élményt szereztünk. Ezek a sze-
mélyes találkozások gazdagították 

mindannyiunk életét. A pyrbaumiak 
németül beszélő barátokra leltek a 
messzi magyar földön, nekünk pedig 
új barátokat adott ez a kapcsolat. 
A fúvószenekar, az egyesületek, az 
evangélikus egyház és énekkarok, 
futball csapatok, diákok részvételé-
vel megrendezett közös programok 
mindnyájunkat gazdagítottak. Sőt: 
ez a kapcsolat a két település köz-
igazgatási szervei, intézményei és 
vállalkozásai számára is sok hasznos 
tapasztalatot, információcserét és 
együttműködési lehetőséget kínált 
és kínál mind a mai napig.

Tisztelt Guido Belzl Polgármester Úr, 
Kedves Pyrbaumi Barátaink!

Csákvár Város Önkormányzata nevé-
ben most ünnepélyesen köszönetet 
mondok Pyrbaum polgárainak, civil 
szervezeteinek és Önkormányzatá-
nak a 30 éves barátságért. Remélem, 
hogy a következő 30 évben kapcsola-
taink töretlenül tovább gyarapodnak 
és mélyülnek majd, mindnyájunk to-
vábbi gazdagodására és örömére.

Köszönöm, hogy meghallgattak.
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Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. szeptem-
ber 26. napján tartotta munkaterv 
szerinti rendes ülését. Az ülés elején 
tájékoztató hangzott el a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról és 
a két ülés között végzett munkáról. 

Meghallgatta és tudomásul vette a 
Képviselő-testület a Bursa Hungari-
ca Önkormányzati Ösztöndíj pályá-
zathoz való csatlakozás lehetőségé-
ről szóló tájékoztatót, majd döntés 
született a Bicskei Mentőállomás 
és a Bicskei Önkormányzati Tűzoltó-
ság támogatásáról. A folyamatban 
lévő önkormányzati építési telkek 
kialakításához kapcsolódó munkák 
megrendeléséről született döntés, 

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. szeptem-
ber 25. napján tartotta munkaterv 
szerinti rendes ülését, amelyen a két 
ülés között végzett munkáról és a 
lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentés elfogadása 
után sor került a közművelődési ren-
delet elfogadására, továbbá döntés 
született az önkormányzat tulajdo-
nában lévő lakások és egyéb helyi-
ségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló önkormányzati rendelet mó-
dosításáról. Ezt követően a gépjár-
művek parkolásának biztosításáról 

ezt követően a gyermekek szünidei 
étkeztetéséről szóló tájékoztatót 
fogadta el a testület. Kiválasztásra 
került a műszaki ellenőr a most futó 
TOP 2.1.3-15-FE1-2016-00003 pro-
jekt kivitelezési munkáihoz.
Végül döntés született a bodméri cí-
mer megalkotójának névhasználati 
kérelméről.

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

Képviselő-testületi hírek – Csákvár

Ülésezett a bodméri
képviselő-testület

szóló rendelet tervezet és a közössé-
gi együttélés alapvető szabályiról és 
ezek elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről szóló rendelet tervezet la-
kossági véleményezésre bocsátásról 
döntött a testület. Elfogadták a kép-
viselők a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmény szakmai 
munkájáról szóló beszámolót, és a 
tavalyi évhez hasonlóan idén is biz-
tosítja az Önkormányzat a rászoruló 
gyermekek szünidei étkeztetését, 
amelyről határozatban döntöttek. 
A Bursa Hungarica pályázaton való 
részvételről, valamint az önkormány-

zat által benyújtott, folyamatban 
lévő pályázatokról szóló szeptemberi 
tájékoztatóról született döntés, va-
lamint a Kastélypark 5. szám alatti 
ingatlan hasznosításáról. A település 
közvilágításának fejlesztéséről és a 
közbeszerzési eljárás megindításá-
hoz szükséges közbeszerzési szakér-
tők megkereséséről született dön-
tés. Pályázati felhívást fogadott el a 
Képviselő-testület az önkormányzati 
tulajdonú mezőgazdasági területek 
haszonbérbe adásához.
Elfogadásra került a Zsigmond és 
Zsigmond Bt-vel kötött háziorvosi 

feladat-ellátási szerződés módosí-
tása, majd ezt követően a régi isko-
la épületben lévő terembérletekre 
vonatkozó díj került megállapításra. 
Döntés született szolgalmi jog ala-
pításáról és az Ipari park szolgáltató 
épület építése tárgyú közbeszerzési 
eljárás lezárásáról.
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

Halottak napi megemlékezés

Tisztelettel várunk minden emlékezni kívánó csákvári lakost

november 1-jén 16.00 órai kezdettel
a  ravatalozónál

● Ökomenikus istentisztelet, 
• mécsesgyújtás az evangélikus temetőben, 
• a köztemetettek parcellájánál, 
• a római katolikus temetőben a Nagykeresztnél, 
• a református temetőben a Hősi Emlékműnél, 
• a Kastélyparkban a Megbékélés Helye Emlékműnél
• és a Szabadság téri Turul Emlékműnél.

Emlékezzünk együtt!                              Csákvár Város Önkormányzata

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2018. augusztus 29-én Nagy Elena a 
Hunyadi utcába,
2018. augusztus 30-án Ács Boglárka 
a Széchenyi utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

1956

A program az EFOP-1.5.2.-16-2017-00011 jelű projektből valósul meg.

EmlékEzzünk Együtt az 1956-os

forradalom és szabadságharc hőseire!
2018. OKTÓBER 23-ÁN

15.00 ÓRAKOR
a csákvári közös önkormányzati hivatal házasságkötő termében

Ünnepi beszédet mond

illés szabolcs
Csákvár város polgármEstErE

szereplők

sáfár mÓnika
Jászai mari díJas színművész

KISS ZOLTÁN
magyar érdemrend tisztikeresztJével 

kitÜntetett színművész
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2018. szeptember 15-én került meg-
rendezésre első alkalommal a Csák-
vári Családi Bringanap. A legfittebbek 
már reggel 9 óra előtt a helyszínen 
voltak, regisztrálást követően rajtszá-
mot, apró ajándékot és legbátrabbak 
- akik a sprintre is regisztráltak – a 
rendezvény emblémájával ellátott 
pólót kaptak. Szerencsére egy kis 
széltől eltekintve az időjárás nagyon 
kegyes volt, igazi bringás idő várta 
az érdeklődőket. A helyszín a Szent 
Mihály tér parkolója volt, itt gyüle-
kezett a város apraja-nagyja, hogy 10 

óra 30 perckor polgármester úr veze-
tésével a Kastélypark irányába vegye 
kezdetét a Városkerülő bicikli túra 
melynek keretében végig tekertünk a 
Vöröskapu - Damjanich - Kossuth L. - 
Kenderesi - Patak sor - Berényi - Kos-
suth L. utcákon át a Szabadság téren 
keresztül a Szent Mihály térig. A táv 
4,9 kilométer volt, ami így szomba-
ton reggel igazán frissítően hatott. A 
városkerülő túrát követően közösen 
szurkoltunk a Velence Maraton me-
zőnyének, akik kitartóan küzdötték 
le a hátralevő kilométereket. Külön-

Csákvári Családi Bringanap

leges élmény volt, ahogy az amatőr 
sportolók tapssal, és éljenzéssel bíz-
tatták a profikat, akik a megtett út 
fáradtságának ellenére is örömmel 
fogadták a szurkolást és mindent 
beleadva haladtak tovább a cél felé. 
Délután az FBI Street Generations 
izgalmas bemutatója után 13 órakor 
indult az amatőr sprintverseny, ahol 
kortól és nemtől függetlenül renge-
teg vállalkozó kedvű biciklista tette 
próbára erejét. A versenyt Bokor Béla 
nyerte, aki a versenyt követő héten 
át is vehette névre szóló serlegét. A 

rendezvény végén végre sor került a 
reggel óta napfényben fürdőző gyö-
nyörű CUBE kerékpár kisorolására is, 
mely a legjobb helyre, a hat éves Fa-
zekas Benedekhez került. 

Aki ott volt tudhatja, hogy megérte 
ezt a délelőttöt a sportolásra áldozni, 
jó hangulatban zajlott le az esemény, 
melyre jövő tavasszal hasonlóan 
nagy szeretettel várunk mindenkit! 

Magyar Diána
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Képünk van róla

A pyrbaumi és csákvári evangélikus 
fiatalok közös tábora.

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, 
ha a testvérek egyetértésben élnek!
Csak oda küld az ÚR áldást és életet 
mindenkor. (Zsolt 133, 1.3)

Mit jelent otthon lenni?
A ma embere szinte folyton a bol-
dogság után vágyik. Talán túlságosan 
is: mindenben a nagyszerű élményt, 
a kimagaslót, a nagyszerűt keresi és 
akarja a saját életében is megvalósí-
tani.

„Boldogság és otthon”
Mi adja meg a boldogságot? Mitől le-
szünk boldogok? Az augusztusi közös 
táborunkban erre a kérdésre keres-
tük a választ. A táborunk helye Bad 
Windsheimben volt, a frank szabad-
téri múzeum (skanzen) szomszédsá-
gában. 

A múzeum, amely a régen élt em-
berek életkörülményeit mutatta be, 
lehetőséget adott arra, hogy az ifjak 
akár több mint 200 éves körülmé-
nyek között éljék meg – és rögzítsék 
fényképezőgéppel vagy mobiltele-
fonnal - a boldogság pillanatait, ame-

lyeket aztán a nap végén mutattak be 
többi táborozónak.

A változatos program részeként több 
környező város nevezetességét is 
megtekinthettük. Rothenburg o.d Ta-
uber városának a rekonstruált város-
falán tehettünk körsétát. Az eredeti 
városfal szinte teljesen megsemmi-
sült a II. világháborúban. Sok német 
és külföldi támogatónak köszönhető-
en sikerült a városfalat helyreállítani, 

így a belváros ma is körbesétálható, 
mint ahogyan a háború előtt évszá-
zadokon keresztül. A város másik ne-
vezetessége a hatalmas Szent Jakab 
templom, mely előtt Jakab apostol 
szobra áll, egyik kezében kagylóval, a 
másikban vándorbottal.

Würzburg belvárosában szintén a 
háború után helyreállított katolikus 
dómot látogattuk meg, majd a „Rezi-
dencia”, azaz a püspöki palota mese-
szép virágos kertjében pihenhettünk 
meg.

A múzeumban előadást hallgathat-
tunk a középkori tetőszerkezetekről 
és a cserepekről, majd a hallottakat  
gyakorlatban is kipróbálhattuk: a 
vezetőnk irányításával mindenki el-
készíthetett egy saját tetőcserepet, 
amelyet aztán a saját elképzelése 
szerint díszíthetett. A többhetes szá-
rítási folyamat és kiégetés után újra 
kézhez kapott cserepek maradandó 
emlékei lesznek az együtt töltött hét-
nek.

A közös éneklésben és játékokban, a 
közös élményekben, a mások más-
ságának és értékeinek felfedezése 
közben a saját értékeinket és iden-
titásunkat is jobban megismerjük és 
értékelni tudjuk.

Közben azt is felismerhettük, hogy a 
boldogságunk nem a külső körülmé-
nyektől függ, hanem leginkább azok-
tól, akikkel együtt vagyunk. 

Testvérgyülekezetünk ifjúságával 
igazi testvéri közösségben lehet-
tünk együtt. Így érezhettük otthon 
magunkat pyrbaumi testvéreinkkel 
együtt, és így élhettünk át sok-sok 
boldogságpillanatot.

A tábor résztvevői és szervezői
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A Kulturális Örökség Napja alkalmá-
ból tartott rendezvényen a Duo Vivo 
együttes adott műsort Csákváron. 
Nemes Jeles Judit fuvolaművész és 
Stummer Márton gitárművész szept-
ember 15-ei előadásában Haydn 
klasszikus zenéitől kezdve egészen a 
jazz műfajáig hallhattunk darabokat. 

A zenés kultúrautazás minden részt-
vevőnek maradandó élményt szer-
zett. A két fiatal tehetséges művész is 
a szívébe zárta kisvárosunkat. A közel 
egy órás rendezvény az EFOP-1.5.2-
16-2017-00011 projekt keretein be-
lül valósulhatott meg.

Szakál Borostyán

Képünk van róla

Szeptember 28-án, pénteken ragyo-
gó időben volt az iskola hagyomá-
nyos akadályversenye. A feladatok 
az év növényeihez, állataihoz, Csák-
vár nevezetességeihez, közéletéhez 
és Esterházy Mórichoz kapcsolód-
tak. Mozgásos, ügyességi feladatok 
megoldásán túl egészségügyi és köz-
biztonsági ismereteket is szereztek 
a gyerekek. Ismét szép összefogás 
valósult meg, hogy élménydúsab-
bá, szebbé váljon általános iskolás 
gyermekeink napja. Köszönet a si-

Fontos Önnek, hogy ellenőrizhető 
forrásból jusson élelmiszerhez? Az 
ipari ételek helyett inkább valami 
ízleteset enne? Szívesebben látná, 
ha az elköltött pénze a helyi gazda-
ságot erősítené ahelyett, hogy nagy 
cégek profitját duzzasztja tovább? 
Zavarja Önt, hogy élelmiszereink 
gyakran rengeteg kilométert utaznak 
fölösleges szennyezéseket okozva?

Ha a fentiek közül akár csak egy kér-
désre is igennel válaszolt, akkor Ön-
nek találták ki a nemrégiben indult 
Vértesi Kamra Bevásárlóközösséget. 
Idén májusban néhányan, csákvári 
lakosok összefogtunk, és elhatá-
roztuk, hogy – önkéntes munkában 
– fölkeresünk helyi és környékbeli 
termelőket, majd pedig összekötjük 
őket olyan érdeklődőkkel, akik szíve-
sen vásárolnának tőlük. Fontos volt 
számunkra, hogy csak olyan terme-
lőkkel szövetkezzünk, akik minőségi 
termékeket állítanak elő, és emellett 
kíméletes, az ökológiai szemponto-
kat is figyelembe vevő gazdálkodást 
folytatnak.

Szeptember 20-án egy kóstolóval 
egybekötött termelő-vevő ismerke-
dési estet tartottunk, amelyen közel 

keres nap lebonyolításáért a Vértesi 
Erdő Zrt.-nek, Csákvár Város Önkor-
mányzatának, a Képviselőtestület 
tagjainak, a Kálvin Otthon lakóinak, 
a Floriana Könyvtárnak, a Család-
segítő szolgálat munkatársainak, 
mentősöknek, polgárőröknek, rend-
őröknek, tűzoltóknak, nyugdíjas pe-
dagógusoknak. És köszönjük a szü-
lőknek a finom ebédet, amellyel a 
Vadászkápolnánál várták a diákokat 
és a pedagógusokat. 

százan vettünk részt. Október 4-én 
pedig már az első átadási alkalomra 
is sor került, vagyis elindult a Vértesi 
Kamra Bevásárlóközösség. Mostantól 
kezdve minden héten bárki rendel-
het termelőink finomságaiból, majd 
pedig a rendelt termékeket átveheti 
csütörtökönként 18 és 19 óra között 
a Csákvári Református templom ud-
varán. Rendelés nélkül is be lehet 
toppanni vásárolni, ám aki rendel, az 
nagyobb választékból és olcsóbban 
juthat az árukhoz.

Jelenlegi kínálatunkban tej- és hús-
termékek, mézek, gomba, lekvárok, 
valamint diós finomságok találha-
tók. Azon vagyunk, hogy a választé-
kot folyamatosan bővítsük. Minden 
ígéretes termelőt meglátogatunk, 
megnézzük a gazdaságát, és ezután 
döntünk arról, hogy meghívjuk-e a 
bevásárlóközösségbe.

Akinek a fentiek fölkeltették az ér-
deklődését, érdemes fölkeresnie 
a Vértesi Kamra facebook-oldalát, 
illetve bejelentkeznie nálunk a 
vertesikamra@gmail.com címen.

Takács-Sánta András

Finom helyi élelmiszerek Csákváron Jó ido, jó hangulat, közös összefogás

Haydn-tól a jazzig- a Duo Vivo eloadása
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Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyil-
vánította október 1-jét az Idősek 
Világnapjává, ezzel kívánva megem-
lékezni a Földünkön élő közel 600 
millió időskorú emberről. Az idős 
korosztály tiszteletére, a méltóság-
teljes időskor ünnepének alkalmá-
ból Csákvár Város Önkormányzata 
Idősek Napi rendezvényt tartott a 
hónap első keddjén a Szanatórium 
kultúrtermében. Az ünnepség kez-
detén Illés Szabolcs Polgármester 
beszédében megköszönte azokat 
az értékeket, amelyeket a szépkorú 
csákváriak megőriztek számunkra, 
s mindazt, amivel felvérteznek és 
gazdagítják a fiatal nemzedéket. Ki-
emelte, hogy a csodálatraméltó ki-
tartásuk nélkül nem juthattunk volna 
el oda, ahol most tart Csákvár. Majd 
háláját fejezte ki az idősebb korosz-
tály felé azért a rengeteg erőért és 
bölcsességért, amit a hosszú élet 
titkának is nevezett. A közelmúlt 

Október 6-án az Aradi Vértanúk 
Emléknapján Csákvár Város Önkor-
mányzata megemlékezést tartott a 
Turul emlékműnél. Az ünnepségen 
azon honvédtábornokok előtt róttuk 
le tiszteletünket, akiket az 1848-49-
es szabadságharc leverése után – az 
abban játszott szerepük miatt – Ara-
don és Budán kivégeztek. A Himnusz 
eléneklése után Illés Szabolcs polgár-
mester mondta el ünnepi gondolata-

Képünk van róla

és a régmúlt emlékeinek felidézése 
után az Operett Színház művészei és 
a négytagú tánckar gondoskodtak a 
nosztalgiázásról. A „Nemcsak a 20 
éveseké a világ” című gálaműsorban 
színpadra lépett Kállai Bori Érdemes 
művész, Csere László és Teremi Trixi 
színművészek, valamint Vörös Edit és 
Domoszlai Sándor ének művészek. 
A másfél órás műsor alatt lehetőség 
volt a magyar filmzenék és a közked-
velt operett slágerek, így például a 
Szép város Kolozsvár, Hajmási Péter, 
vagy a Hej cigány dalokon keresz-
tül időutazni, visszagondolni a fiatal 
korra. A megjelent közel 150 vendég 
bizonyára hatalmas élménnyel tért 
haza, melyről a csillogó szemek és a 
szép emlékekkel teli gondolatok árul-
kodtak. Az idősek tiszteletére ren-
dezett operett gálaműsor az EFOP- 
1.5.2-16-2017-00011 jelű projektből 
valósulhatott meg.

Szakál Borostyán

Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk

it, majd a Dressing Room nevű for-
máció műsora következett. A Győri 
Nemzeti Színház művészei, Szabó 
Balázs magánénekes és Jáger And-
rás színművész gitárkísérettel adott 
elő az ünnepnaphoz illő dalokat. Ezt 
követően a koszorúzásra került sor, 
majd befejezésül közösen meghall-
gattuk a Szózatot. A rendezvény az 
EFOP- 1.5.2-16-2017-00011 jelű pro-
jektből valósulhatott meg.

Szakál Borostyán

(2018. szeptember 14.)
A Csákvári Mese – Vár Óvoda és Böl-
csőde nagycsoportosai látogatást tet-
tek – a Depónia Nonprofit Kft. által 
első alkalommal megszervezett nyílt 
napon – a Székesfehérvár – Csala Pénz-
verővölgy, Hulladékkezelő telepén.
Az érkező gyermekcsoportokat nagy 
szeretettel fogadták a vállalat mun-
katársai, köztük az igazgató úr is. A 
nagycsoportosokat kalauzoló Kornél 
bácsi sok érdekességet mesélt az üzem 
működéséről. A gyermekek megnéz-
hették a szemét útját, hogyan válogat-
ják és dolgozzák fel a lakosságtól be-
gyűjtött hulladékot. Megtudták, miért 

szükséges a szelektív gyűjtés, és mi a 
komposztálás. Több érdekes játékokat 
is játszhattak. Lehetett különféle hul-
ladékokat „horgászni” és a megfelelő 
gyűjtőbe elhelyezni, társasjátékozni, 
malmozni, célba dobni és igazi ku-
kásautót „vezetni”. Bemutatták azt is, 
hogy hogyan lehet üdítős dobozból 
házilag újra papírt készíteni. Búcsú-
zóul ajándék tetkókat, hűtőmágnest, 
matricát és lufit kaptak a gyermekek. 
Legnépszerűbb mégis a barátságos 
„GYŰJTI” volt, akivel a végén közös kép 
is készült ennek az érdekes és tanulsá-
gos napnak az emlékére.

Tisztelet a szépkorúaknak – Idosek Napja

Nyílt nap Gyujtivel a Depónia Kft.-nél



  7

Szeptember 29-én, szombaton nagy 
sikerrel zajlott le a nagy hagyomány-
nyal bíró XIX. Mihály-napi Lovas-és 
Pásztortalálkozó. A gyönyörű nap-
sütéses időben több ezren voltak 
kiváncsiak a lovasprogramokra, ahol 
a különböző kategóriákban indított 
fogathajtó versenyeken gyerekek 
és felnőttek mérettethették meg 
ügyességüket. A csikós bemutatón a 
közönség kedvencévé vált, a lovakat 
megszégyenítő ügyességű csacsi és 
kis gazdája. Nagy sikert aratott az el-
maradhatatlan puszta ötös.
Számos érdeklődőt vonzott a népi 
kézműves mesterségeket űző árusok 

Immár hetedik alkalommal szervez-
ték meg a Fejér Megyei Szakdolgo-
zók Napját. A szakmai napon adták 
át a Semmelweis napi elismeréseket 
a Publo rendezvénytermében. Ösz-
szesen tízen részesültek oklevélben 
a megyei szakdolgozók közül, köztük 
a csákvári Asztalos Mária, akinek ez 
úton is szívből gratulálunk.

Opus Tessellatum Műtöredékek az 
Esterházyak földjén Csákváron cím-
mel nyílt kiállítás a Csákvár Emlék-
házban Török Péter Príma Primissima 
és Ybl-díjas tájépítész munkáiból.
A megnyitón Herczog Edit köszöntöt-
te a jelenlevőket, Berki Dávid zongo-
rajátéka tette színesebbé a progra-
mot.
A kiállítás október 26-ig tekinthető 
meg.

Képünk van róla

XIX. Mihály-napi Lovas- és Pásztortalálkozó

termékei és a kulturális színpadon 
lévő néptáncosok, énekesek előadá-
sa, valamint a Langaléta Garabon-
ciások szórakoztató műsora. Nagy 
sikere volt az ökörsütésnek, sokan 
megkóstolták a szürkemarha húsá-
ból készített pásztorétel különleges-
ségeket. 
A gyerekeket egész nap a homokozó-
val, bálaugrálóvárral és népi játékok-
kal várták. Este a gulyásbál hangula-
táról a Négyesfogat gondoskodott, 
akik hajnalig húzták a talpalávalót. 
Virradatig szólt a zene, táncoltak, mu-
lattak az emberek, méltó zárásaként e 
remekül sikerült rendezvénynek.

KItüntetésTörök Péter tájépítész 

kiállítása
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Evangélikus  Egyház
OKTÓBER
14. 11.00 istentisztelet (vas.)
14. 16.00 egyházmegyei kórustalálkozó, Oroszlány (vas.)
21.    istentisztelet (vas.)
25. 18.00 férfikör (csüt.)
28. 11.00 istentisztelet (vas.)
31. 18.00 Reformáció ünnepe, közös zenés istentisztelet az evangélikus 
templomban református testvéreinkkel (sze.)

NOVEMBER
4.    11.00 úrvacsorai istentisztelet (vas.)
11. 11.00 családi istentisztelet (vas.)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:
Péntek  17.00 bibliaóra
Péntek 18.00 kóruspróba
Vasárnap 11.00 istentisztelet
Vasárnap 17.00 konfirmációs előkészítő óra

Felhívjuk kedves Testvéreink figyelmét, hogy október és november hónap 
során az istentiszteleteinket követően lehetőség lesz az egyházfenntartói 
járulék befizetésére. Köszönjük, hogy hozzájárulnak az egyházi szolgálat 
fenntartásához, gyülekezetünk működéséhez!
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kénysze-
rűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”.” (2Korinthus 9,7)

Október hónap igéje:
„Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom. ” 
(Zsoltárok könyve 38, 10)

Eseménynaptár
2018.10.1. – 11.30.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébániánk elérhetőségei

Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7. 
Telefon: 22/354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8.00-12.00
Ettől eltérő időpontban telefonos egyeztetés alapján.
Ilyen esetekben hívható telefonszám: 20/8232-932
Plébános: Gerendai Sándor,  telefonszáma: 70/397-5935

Temetőgondnokság elérhetőségei
Temetőgondnok: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Cím: Csákvár, Jókai utca 7.
Telefon: 06-20-388-0625
E-mail: mediator@katonane.hu
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 a templomban
Péntek: 15.00 szentmise a zárdában
Szombat: 18.00 előesti vasárnapi szentmise

      Vasárnap: 11.00 szentmise

Református Egyház
A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége 
A Csákvári Református Egyházat érintő szolgálatok esetén (temetés, kereszte-
lés, esketés) legelőször a Lelkészi Hivatal értesítendő, mely a parókia felújítás 
miatt a Kálvin Idősek Otthonban van, a Kálvin utca 11. szám alatt.
Gere Gábor József református lelkész:          06-30-380-9503

geregabor@freemail.hu
Geréné Kossa Izabella református lelkész:  06-30-688-6470
Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről a gyülekezet új honlapján is 
olvashat, valamint ott megtalálható néhány fontos információ 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 istentisztelet
Október 31-én, a reformáció napján 10 órától tartunk istentiszteletet a 
református templomban. Este 18 órára pedig hívunk mindenkit az evangélikus 
templomba egy közös reformáció ünnepi zenés istentiszteletre.

Egyházfenntartói járulék befizetésének lehetősége:
-  az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-70097689-51100005 
számú bankszámlájára történő utalással (kérjük, hogy a közleményben tüntes-
se 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.

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

  VÁROSI ESEMÉNYEK
OKTÓBER
13. 14.00   Szüreti felvonulás és bál • Csákvár - Publo rendezvényterme
23. 15.00  ‚56-os megemlékezés • Házasságkötő terem

NOVEMBER
1.    16.00  Halottak napi megemlékezés • Csákvári ravatalozó
10. 10.00  Meseíró pályázat eredményhirdetése • Floriana Könyvtár
12. 11.11  Emlékező gyertyagyújtás • Szabadság tér
14. 16.30  Őszi növendék hangverseny • Szanatórium kultúrterme

Csákvár-Gánt Tv
O K T Ó B E R  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Október
Október 
Október 
Október
Október

Október
Október
Október
November
November

4. cs.
8. h.
11 cs.
15. h.
18. cs.

22. h.
25. cs,
29. h.
5. h.
8.cs.

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

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

Iskolai akadályverseny
Iskolai akadályverseny (ism.)
A csákvári vár története
Mihály napi Lovas- és Pásztortalálkozó
Emlékezés az aradi vértanúkra
Idősek Napja
Sohonyai Edit író-olvasó találkozó
Szüreti felvonulás és bál
Szüreti felvonulás és bál (ism.)
 ‚56-os megemlékezés
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
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-50%
Végkiárusítás!

Angol Rózsa Használtruha bolt

Idopont: Október 20. (szombat) 900- 1600

Helyszín: Csákvár, Kertész u. 15.
Tel.: 06-20 22 99 242 (Árki Tünde)

Keressük az  ÉV OLVASÓJÁT!

A csákvári Floriana Könyvtár egy 
egész éves játékra hívja jelenlegi 
és leendő olvasóit. (2018. októ-
ber-2019. szeptember)

Az ÉV OLVASÓJA díj elnyeréséért a 
gyerekeknek és felnőtteknek nem 
kell mást tenniük, csak minél többet 
olvasni, az olvasmányaikról pedig 
5-10 mondatos ajánlót készíteni.

Ezeket az ajánlókat folyamatosan 
közzétesszük ( a könyvtár hirdetőtáb-
láján, Facebook oldalán, a legjobba-
kat a Csákvári Hírmondó hasábjain), 
ezzel segítve a többi olvasót a köny-
vek közötti eligazodásban.

Az ÉV kölyök (14 éves korig)- és fel-
nőtt OLVASÓJA címet azok az olva-
sóink nyerik el, akik az egy év alatt a 

A FLORIANA KÖNYVTÁR meghosz-
szabbítja a meseíró pályázatának be-
adási határidejét.

Emlékeztetőül:
Életkori megkötés nincs. Várjuk a 
gyerekek, felnőttek, nagyszülők je-
lentkezését 0 – 100 éves korig.  A 
művek témája szabadon választott.
• Terjedelme kb. 3 gépelt A/4-es ol-
dal.
•  Beadási határidő: 2018. október 30.
• Benyújtható az életkor kategória fel-
tüntetésével a Floriana Könyvtárban 
(Csákvár, Széchenyi u. 8.), vagy elekt-
ronikus úton a florianakonyvtar@
gmail.com e-mail címre.

legtöbb ajánlót adják le a könyvtár-
ban. A cím mellé a díjazottak értékes 
könyvutalványt kapnak ajándékba, a 
játékban résztvevők pedig az év le-
teltével egy fergeteges könyvtárbulin 
oszthatják meg egymással olvas-
mányélményeiket, tapasztalataikat. 
Mindenkit szeretettel várunk!

A játék kezdete: 2018. október 02.
A játék vége: 2019. szerptember 30.
Az ajánlók leadása:

•  személyesen a könyvtárban 
nyitvatartási időben: 
Csákvár, Széchenyi u. 8.
•  e-mailben:
florianakonyvtar@gmail.com

Floriana Könyvtár nyitvatartás:
hétfő: zárva
kedd, csütörtök, péntek: 9-12, 13-17
szerda: 9-12, 13-18 
szombat: 8-12

Könyvmolyok
figyelem!

Meseíró pályázat

•  A pályázathoz külön dokumentum-
ban kérjük mellékelni a jelentkező 
nevét, életkorát, címét, ha van, tele-
fonszámát és e-mail címét.
•  Egy versenyző több pályaművel is 
nevezhet.

Elbírálása két kategóriában történik: 
külön díjazzuk a 16 év alatti gyerme-
keket ( I. kategória ) és a 16 év feletti 
felnőtteket ( II. kategória ). A győzte-
sek értékes könyvutalványokat nyer-
nek.
Eredményhirdetés: 2018. november 
10-én 10.00-kor a Floriana Könyvtár-
ban.

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Szenttamási Gyula teme-
tésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik testvérünket, Füzes Istvánt 
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, fájdalmunk-
ban osztoztak.

Gyászoló család

2018. októberében bezárta kapuit a 
Florena szanatórium. Vezetője, Dr. 
Sirály Péter főorvos úr az itt maradt 
bútorokat és ágyneműket ingyene-
sen városunk rendelkezésére bo-
csátotta. Családsegítő szolgálatunk 
segítségével kerestünk gazdát az 
adományoknak, valamint az idősek 
otthonában kerültek felhasználásra. 
Köszönjük a segítséget. 

Gondozási Központ 
és Idősek Otthona

Köszönet a Sirály
Nonprofit Kft-nek

(2018. szeptember 24-28.)
Az óvodában már több éves hagyo-
mánnyá fejlődött a Mihálynapi ké-
szülődés eljátszása, élményekkel teli 
megélése. Nagyon kedves témahét 
keretében a gyermekek és szülők 
segítségével gyűltek az őszi termé-
sek, melyeket a gyermekek megfi-
gyelhettek, tapogathattak, tapasz-
talatokat szerezhettek róluk. Végül 
bábok, játékok készültek belőlük. A 
készülődésbe egy kis hagyományőr-
zést is belecsempésztek az óvónénik, 
amikor meghívták Ujcz Ági néni faze-
kast, aki az agyagozással ismertette 
meg a gyermekeket. A hét legiz-
galmasabb napja az óvodai Mihály 
napi vásár volt. Ekkor a gyermekek 
közös dalos játékokkal köszöntötték 
a napot, majd kezdődött a portékák  
„kirakodása”. Került oda mindenféle: 
termésekből észült madárijesztők, 
féldió teknőcök, katicák, egerek, kar-
kötők, pompom sünik, baglyocskák, 
denevérek, kindertojásból síp, csi-
peszre ragasztott gombák, baglyos 
hűtő mágnesek, üdítősdobozból 
készült őszapókák…. torkosságnak 
finom dió, aszalt szilva, tökmag és 
egy kis gumicukor. A gyermekek kis-

kosaraikba vásároltak és mogyoróval 
fizettek. Nagyon jó játék volt! A hét 
utolsó napján pénteken a gyermekek 
„pusztabuszokra” ültek és gyönyörű 
őszi kirándulást tettek a csákvári ha-
tárban. Hazafelé útjukba ejtették a 
városi Mihály Nap helyszíneit, megfi-
gyelve a felnőttek készülődését. Fel-
avatták a „bálás ugrálót”, s már meg 
is fogadták, hogy szüleikkel biztosan 
kilátogatnak a városi rendezvényre.

Mihály-napi
készülődés kicsiben



10   

Kiadó:  Csákvár Város 
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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
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Szerkesztő bizottság  külsős tagjai:

Majorné Kiss Mónika
Némedi István

Szakál Borostyán
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: október 31.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

APRÓHIRDETÉS

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!

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása. Tel.: +36-70-548-1602

Nyugdíjasként 4 órás könnyebb mun-
kát, valamint idős ember gondozá-
sát, gyermekfelügyeletet vagy takarí-
tást vállalnék.
Tel.: +36-70-550-6417

Fess velem!
Önismereti csoportba várom azok 
jelentkezését, akik a művészeti esz-
közök segítségével szeretnének köze-
lebb kerülni önmagukhoz.
RAJZTUDÁS NEM SZÜKSÉGES!
Érd.: MAM - Mini Alkotó Műhely
+36-30-988-2726

Stabil anyagi háttérrel rendelkező 
hölgy életjáradéki szerződést kötne 
idős személlyel, anyagi támogatás 
ellenében. Csákvár és környéke ér-
dekelne. „Kölcsönös bizalom”
Tel.: +36-70-420-8329

Telek eladó! 3070m2 Csákvár, Zöld 
hegy. Irányár: 16,5 millió
Tel.:+36-20-429-7245
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A Gebotech Kft munkatársakat keres lovasberényi
telephelyére az alábbi pozíciókba:

elektródával hegeszteni tudó 

NYOMÁSPRÓBÁZÓ

LAKATOS

HEGESZTŐ

Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk a 30/993-1649
telefonszámon, illetve a hr@gebotech.hu e-mail címre
www.gebotech.hu - 8093 Lovasberény, Lujza major Hrsz.0127/11

2018. okt. 25-én (csüt.) 18:30 
órai kezdettel gépjárművezetői 
tanfolyam indul a könyvtárban.

 Információra ajánljuk a
www.stift90.hu 

honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni 

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

lehet.
KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%
VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%


