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Csákvári-Bodméri
Hírmondó
Csákvári Önkormányzat beszámolója

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.
március 20-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:
• Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdésben előírt, Csákvár közrendjéről és
közbiztonságáról szóló, rendőrkapitány által benyújtott beszámolót megismerte, azt elfogadta. Kinyilvánította, hogy a jövőben is mindent megtesz az
eredményes együttműködés érdekében.
A Csákvári Polgárőrség elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt elismerését kifejezve megköszöni.
• A Csákvári Mentőállomás 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatót megismerte, tisztelettel megköszöni a mentőszolgálat dolgozóinak áldozatos
munkáját. Felkéri a polgármestert tárgyalás kezdeményezésére az Országos
Mentőszolgálat Főigazgatójával a csákvári 7/D helyrajzi számú mentőállomás tulajdonjogának rendezése érdekében, mely több éve húzódik.
• A két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette.
• Az önkormányzati ingatlanok fejlesztéséről szóló koncepciót megismerte,
ennek alapján a szolgáltatókkal a Szabadság tér 8. (hrsz: 3, általános iskola),
Szent István u. 1. (hrsz: 1915, közösségi ház), Ady Endre u. 2. (hrsz: 666,
Mesevár Óvoda), Szabadság tér 14. (hrsz: 733, Mesevár Óvoda) ingatlanok
esetében megújuló energiaforrás használatával korszerű primer hőtermelő
és szekunder hőleadó rendszer megvalósításából származó korszerűsítését
határozta el.
Az önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztésére beszerzési pályázatot
ír ki, melynek lebonyolítására szakembert kér fel.
• Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési intézkedési tervének teljesítését jóváhagyta. Felkéri a jegyzőt a belső szabályzatok aktualizálására.
• Elfogadta Csákvár Város 2014. évi közbeszerzési tervét.
• Megismerte a Csákvári Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetéséről,
annak teljesüléséről szóló tájékoztatást, és azt jóváhagyja.
• Felkérte a jegyzőt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő
dr. Varga László gyermekorvossal történő feladatellátási szerződés tervezetét, valamint Dr. Zsigmond Lászlóval és Dr. Kovács Lászlóval a felnőtt praxis
ellátására vonatkozó szerződés tervezetét, továbbá Dr. Gerstner Péterrel a
helyettesítési körzet felnőtt ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés
tervezetét, melyek hatályba lépése 2014. július 1. napja.
• Dr. Kovács László háziorvossal helyettesítési szerződést kötött a csákvári I.
sz. háziorvosi körzetre nézve.
• Dr. Kovács László háziorvos 2014. április 24-i Pénzügyi és Jogi Bizottság
ülésen történt bejelentése alapján - amely szerint az orvosi rendelő visszavásárlására a Magyar Állam pénzügyi támogatást biztosít – elrendelte egy
levél megfogalmazását és elküldését Tessely Zoltán országgyűlési képviselő
részére, amelyben a bejelentés hivatalos megerősítésének kérése mellett
kérjen tájékoztatást arról, hogy a pénzügyi támogatást melyik állami szervhez és milyen formában kell benyújtani annak elnyeréséhez.
• Felkérte a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy hívja meg dr. Vas
Csilla Évát a következő Humán Erőforrás Bizottság ülésre a fogorvosi praxissal kapcsolatos érdeklődésére tekintettel.
• Felhatalmazta a polgármestert, hogy a megüresedett fogorvosi praxis feladatellátására feladatellátási szerződést kössön a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete által kijelölt dr.
Bánki Erzsébet fogorvossal.
• Dr. Zsigmond László háziorvossal, dr. Gerstner Péter háziorvossal és dr.
Kovács László háziorvossal az orvosi ügyeleti feladatellátásban történő közreműködésre vonatkozó szerződését 2014. május 1. napjával azonnali hatályú, rendkívüli felmondással felmondta a csákvári központú orvosi ügyelet
működésképtelenné válása nyomán történt Fejér Megyei Kormányhivatal
Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete általi kijelölés hatályba
lépése miatt. A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4 § (1) bekezdés e) pontja
szerinti ügyeleti szolgálatban való részvételi kötelezettsége alól határozatlan
időre felmentette az orvosokat. Az orvosi ügyeletben történt eddigi közreműködést megköszönte.

• Felkérte a polgármestert, hogy Csákvár Város Önkormányzatának és intézményeinek a Raiffeisen Bank Zrt-nél, mint számlavezető pénzintézetnél
vezetett bankszámláira vonatkozó szerződéseit 2014. május 31. hatállyal
mondja fel és a Buda Regionális Bank Zrt. csákvári fiókjával 2014. június
1-jével a számlavezetésre és a 30 millió forint folyószámla hitelkeretre vonatkozó szerződés tervezetét a következő ülésre terjessze elő.
• A nyertes pályázatok előfinanszírozására vonatkozóan felhatalmazta a
polgármestert a pályázatok hitelből történő előfinanszírozásával összefüggő
lépések megtételére, így a civil szervezetekkel való egyeztetésre, a hitelek
felvételével kapcsolatos költségekről szóló megállapodások megkötésére.
• Hozzájárult a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány által 2013. 06. 26-án Csákvár Nagyközség Önkormányzatának felkérésére és a 35/2013. (V.22.) VM
rendelet alapján benyújtott „Fazekasok és Kórusok ha találkoznak” c. pályázat előfinanszírozásához. A pályázat előfinanszírozásának feltételeit, ütemezését az Egyesülettel kötendő finanszírozási szerződésben rögzíti. Az erre
vonatkozó szerződés aláírásával a Polgármestert megbízta.
• Felkérte a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a Szent István utca
végének útjavítására három tervezői ajánlatot kérjen.
• Úgy határozott, hogy A szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtható 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet szerinti állami támogatásra a jogszabályi feltételeknek megfelelően igényt nyújt be.
A támogatás keretében vállalja, hogy 2014. június 16-ától augusztus 29-ig
terjedő időszakban 54 munkanapon keresztül biztosítja 36 fő rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére a napi egyszeri
meleg ebéd étkezést.
Az önkormányzat az étkeztetéshez önerőt saját költségvetéséből nem biztosít, azt a napközi konyhát üzemeltető Kiss László vállalkozó által történt
felajánlásból biztosítja, melyet köszönettel elfogad.
• Megtárgyalta a Csákvár, Kossuth u 2. szám alatti 12/2 hrsz-ú ingatlan
megvásárlásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy felhatalmazza
az alpolgármestert a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület vezetőségével
történő tárgyalások lefolytatására a vételár előteremtése érdekében, 50 %
mértékű hozzájárulás kérésével. A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület a
csákvári 12/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásából tulajdonjogot nem szerezhet.
• A ruhagyűjtő konténerek kihelyezéséről szóló 112/2014. (IV. 08.) határozatát módosította aszerint, hogy a konténerek kihelyezését fél év időtartamra
alapozás nélkül engedélyezi. A szerződés fél éves időtartamának lejártát követően a meghosszabbítás feltétele a szilárd burkolat kiépítése.
• Megismerte a Floriana Könyvtár 2014. május 2-3-án történő zárva tartására irányuló kérelmét, melynek helyt adott. Felkérte a jegyzőt, hogy terjessze
elő az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításánál,
hogy a Floriana Könyvtár egynapos zárva tartására vonatkozó kérelmeit a
polgármester saját hatáskörben bírálhassa el.
• Az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai alapdokumentumában szerepelt a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos,
értelmi fogyatékos, beszéd fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők). Mivel az intézményben nincsenek meg a megfelelő személyi és tárgyi feltételek a mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszéd fogyatékos valamint az
autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók ellátására, ezért a Képviselő-testület hozzájárult a törlésükhöz az intézmény szakmai alapdokumentumából.
• Zárt ülésen megismerte Veigl László Szent István utca 3-5 szám alatti lakos
lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására irányuló kérelmet, melynek
helyt adva 2015. április 30-ig meghosszabbítja a szerződést.
• A Jókai u. 45. szám alatti önkormányzati bérlakás igénybevételére érkezett kérelmet megismerte. Szabó János kérelmező részére a bérlakást 2015.
április 30-ig bérbe adta. A felújítás igazolt költségeit lelakhatja. A szerződés
rendkívüli felmondását vonja maga után a lakókörnyezet kulturált rendben
tartásának elmulasztása, valamint az összeférhetetlen magatartás.

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
A 2013. május 13-i rendkívüli, nyilvános ülésen az egészségügyi alapellátással kapcsolatos több témában is tárgyalt a Képviselő-testület és az
alábbi döntéseket hozta:
2013. július 1-i hatállyal
• Feladat-ellátási szerződés kötésére hatalmazta fel a polgármestert dr.
Varga László gyermekorvossal, Csákvár Város teljes közigazgatási területére
vonatkozóan.
• A csákvári I. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására helyettesítési szerződés
megkötésére hatalmazta fel a polgármestert dr. Gerstner Péter háziorvos és
belgyógyász szakorvossal. (Május végén Dr. Gerstner Péter a helyettesítésre
tett nyilatkozatát visszavonta, ezért felkértük dr. Kovács Lászlót a saját körzete melletti további helyettesítésre.)
• A csákvári III. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására feladat-ellátási szerződés megkötésére hatalmazta fel a polgármestert dr. Zsigmond László háziorvossal, aki ennek a körzetnek a praxisjogát is megvásárolta.
• A csákvári II. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására feladat-ellátási szerződés megkötésére hatalmazta fel a polgármestert dr. Kovács László háziorvossal.
• A csákvári I. sz. felnőtt háziorvosi körzet megvásárlásával kapcsolatban dr.
Gerstner Péter és dr. Kovács László jelentette be vásárlási szándékát. A képviselő-testület dr. Gerstner Pétert támogatta és kötelezettséget vállalt arra,
hogy vele a vásárlás után feladat-ellátási szerződést köt.
• A népegészségügyi szolgálat kijelölő határozata alapján jelenleg Bicskén
folyik a háziorvosi ügyelet ellátása. Ezzel kapcsolatban a képviselő-testület
szolgáltatási szerződés megkötését határozta el az Orvosi ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel, aki az ügyeletet most már finanszírozás ellenében továbbra is Bicskén látja el.
• Az ügyeletben történt változások miatt felmondta az ügyelet gyógyszerés eszközszükségletét biztosító szerződést a csákvári Vértes gyógyszertárral.
• A Csákvár, Szabadság tér 5. szám alatti orvosi rendelő megvásárlásának
előmozdítására ingatlanforgalmi szakvéleményt készíttetett. A szakvélemény szerint a teljes ingatlan értéke 88.140.700.-Ft. felkérte a polgármestert, hogy a szükséges dokumentáció összeállítása után kérje ki a tulajdonosok nyilatkozatát a vételár elfogadásáról, és keresse fel Tessely Zoltán
területi országgyűlési képviselőt, hogy Magyarország Kormánya előtt képviselje Csákvár város érdekeit és szíves segítségével járuljon hozzá a csákvári
egészségügyi centrum további fenntartásához anyagi támogatások biztosításával.
dr. Fillér László
önkormányzati- és társulási irodavezető

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

a csapadékvíz elvezetési
pályázatban érintett
ingatlanok előtti hidak bővítéséről

Önkormányzatunkhoz az elmúlt időszakban több megkeresés érkezett a
Kossuth utca és Berényi út által lehatárolt területen található ingatlanok
előtti hidak bővítésének lehetőségével kapcsolatban.
Tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy mivel a csapadékvíz elvezetésének fejlesztése az említett területeken pályázati forrásból
valósul meg, mindaddig nincs lehetőség a hidak önerős bővítésére, míg
a pályázati közreműködő szervezet a fejlesztés pályázat szerinti megvalósulását le nem ellenőrizte, át nem vette. Bármilyen nemű, a pályázatban
leadottól eltérő, vagy előzetes módosításban be nem jelentett munkavégzés veszélyeztetheti a fejlesztés sikeres lezárását. A műszaki átadásátvétel a hatóságokkal folyamatban van, a pályázati ellenőrzés 2014
szeptemberéig megtörténik. Ezután lehetőség lesz a hidak bővítésére.
Az átadás-átvétel tényleges időpontjáról a lakosságot haladéktalanul
értesíteni fogjuk. A fentiekre tekintettel kérjük az érintettek szíves türelmét.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Gólyahír

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2014. május 08-án Fürjes Ajna Hanga a Haraszt utcába,
2014. május 09-én Kovács Attila a Vértes utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket Csákváron!

Bodméri Önkormányzat beszámolója
Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 04-én megtartott nyilvános üléséről.

Napirendek:

1. Orvosi ügyelettel kapcsolatos nyilatkozat meghozatala:
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testületi a hétközi-hétvégi
összevont orvosi ügyelettel kapcsolatban a Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Móri Járási Intézete által indított
eljárásban úgy nyilatkozik, hogy az orvosi ügyelet fenntarthatóságát, jövőjét az elkövetkezőekben nem látja biztosítottnak. Az orvosi ügyeletben közreműködő orvosok létszáma csökkent. Ezért Gánt, Vértesboglár,
Csákvár települések Önkormányzataival egyetértésben az orvosi ügyelet
problémájára megoldást keres.
2. Térfigyelő kamerarendszer kialakítására pályázat benyújtása.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
előterjesztést és úgy határozott, hogy a „közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések” támogatásáról szóló BM rendelet alapján
pályázatot nyújt be térfigyelő kamera rendszer kialakítására.
Tájékoztató Csákvár város, Vértesboglár, Gánt és Bodmér Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2014. április 23.-án
megtartott együttes rendkívüli üléséről.

Napirend:

1. Orvosi ügyeletet biztosító társulás jogi személyiséggé alakítása.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kívánja jogi személyiségűvé alakítani a Csákvár központú orvosi ügyeleti szolgálatot. A
Képviselő-testület 2014. május 01. napjától kezdve kéri a Fejér Megyei
Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetét,
hogy jelöljön ki egészségügyi szolgáltatót az orvosi ügyeleti feladat ellátására. Ez ügyben a másik három település is hasonló határozatot hozott.
A Népegészségügyi Intézet a Bicske központú városi ügyeletet jelölte ki
hétközi-hétvégi a rendelési időn kívüli orvosi ügyeleti feladat ellátására
(Bicske, Kossuth tér 17 fsz.). Ha ügyeletes orvosra van szüksége hívja a
22/311-104-es telefonszámot.
Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Napirendek:

1.
Rendőrség és Polgárőrség beszámolója Bodmér Község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről.
A képviselő testület a beszámolókat megismerte és elfogadta, megállapította, hogy a település közrendje és közbiztonsága jónak mondható.
Megköszönte az eddigi együttműködést, kinyilvánította köszönetét mind
a rendőrség, mind a polgárőrség felé. Biztosította a polgárőrséget a további anyagi támogatásáról.
2. Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról.
A képviselő testület a tájékoztatást megismerte és azt elfogadta.
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendelet elfogadása.
A Képviselő-testület a 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megismerte és azt elfogadta, megköszönve a gazdálkodási iroda munkáját.
4. 2013. évi belső ellenőrzésről készült intézkedési terv végrehajtása.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési feladat tervét egy ellenőrzési területtel:
„az állami normatív támogatások igénylésének tervezésének rendje”
jóváhagyta az ellenőrzési jelentésben javasolt intézkedési tervet az elfogadta.
5. Tájékoztató a község köztisztasági helyzetéről.
Bodmér Községben a közterületek és a magánterületek az év nagy részében rendezettek. Minden évben visszatérően ugyanazokkal az ingatlan
tulajdonosokkal van gond akik nem laknak Bodméron. A közterületi virágtartókba az idei évben is Balogh Orsolya vásárolta meg a muskátlikat,
melyet az egész település nevében nagyon köszönünk. Köszönjük azoknak a munkáját, akik a kiültetésben közreműködtek.
6. Helyi adó és gépjármű adó közzététele.
A Blue Szig Hungary Kft. adószám 23777158 székhely Bodmér, Vasvári Pál
köz 11/a. Iparűzési adótartozás 356. 750 Ft.
A Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvek megtekinthetők a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben. A Képviselő-testület
soron következő ülését 2014. június 24.-én 15:30 órai kezdettel tartja.
melyre minden érdeklődő állampolgárt hív és vár.
Tisztelettel: Balogh István László
polgármester
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2014.05.17. Fazekas- és Kórustalálkozó Csákváron
Nem mindennapi esemény színhelye volt a csákvári Szent Mihály tér: két
olyan művészeti ág mutatkozott be, melyet nehéz összekapcsolni. Aki ismeri Csákvár történetét, tudja: a fazekasságnak és a kórusművészetnek is
komoly hagyománya, múltja van településünkön.
A fazekasság a XIX. század meghatározó foglalkozás volt, mely fénykorában Magyarország egyharmadát látta el fazekas termékekkel. A város az
éneklés területén is kimagasló múlttal rendelkezik: éppen 90 éve született
Csákváron dr. Csányi László karnagy, a Magyar Rádió Gyermekkórusának
alapítója, aki egyben Csákvár díszpolgára is. Az egész napos fazekasvásárt
és korongos bemutatókat délután 9 kórus fellépése színesítette.

2014.05.18. Bozsik Torna a legfiatalabb utánpótlás korosztályoknak
A legfiatalabb utánpótlás korosztálynak szerveztek a Csákvári Torna Klub
közreműködésével Bozsik Tornát május 18-án, vasárnap délelőtt. Elsőként
az U7 lépett pályára, a csákvár, zámolyi, lovasberényi korosztályos játékosok küzdöttek nemcsak egymással, de az egyre inkább esősre forduló időjárással is. Őket az U 9 követte.
A résztvevőket egy-egy szelet finomsággal, a legjobban teljesítő játékosokat pedig oklevéllel díjazták a szervezők.
2014.05.21. Nagycsoportosok a Bicskei Rendőrkapitányságon
Az OVIZSARU program keretében
az Ady E. úti székhelyóvoda nagycsoportosai ellátogattak a Bicskei
Rendőrkapitányságra.
A gyerekek kíváncsian várták a
látogatást, ugyanis az óvodában
már Somné Vidinszki Erzsébet
r.főtörzsőrmester
személyében
„igazi” rendőrrel is találkozhattak.
A Kapitányságon megnézhették a
rendőrség épületét, információkat kaptak az ott folyó munkáról, bekukucskálhattak a zárkába, láthatták az ujjlenyomat vétel eszközeit. A gyerekek
érdeklődésének fő tárgya azonban az „igazi” rendőrautó, és annak kipróbálása volt. Egy rendőr bácsi megmutatta milyen eszközei vannak a rendőrnek, mikor szolgálatban van, és a gyerekek ezeket mind megfoghatták,
kipróbálhatták.
Nagy élmény volt számukra ez a nap., sok izgalmas kérdésre kaptak választ.
A csákvári ovisok barátai a Rendőröknek. Tudják, hogy baj esetén bátran
fordulhatnak hozzájuk, és azt is, hogy ők értünk dolgoznak.
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2014.05.22. Regionális Tenyészszemle Csákváron
2. alkalommal került megrendezésre Csákváron a regionális tenyészszemle
a Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület és a Magyar Félvér Tenyésztők Országos Egyesülete szakmai gondozásában.
Az új besorolású kancák csoportjábn első helyezett a Horváth Józsefné által
tenyésztett és tulajdonában álló, Gidrán-25 (Viola) nevű 3 éves kanca lett.
A magyar félvér fajtacsoportban I. helyezést ért el a Horváth Józsefné tulajdonában lévő Mercédesz nevű sárga kanca, II. helyezést pedig a Pálinkás
Károly lótartó tulajdonában lévő Zsuka nevű sötétpej kanca. A bíráló bizottság holtversenyben III. helyezettnek a Kiss Istvánné csákvári tenyésztő
által tenyésztett és tulajdonában lévő, Villám nevű idősebb kancát és ennek
Csillagcsillám nevű csikóját díjazta.
2014.05.23. Ovisok az Önkéntes Tűzoltóknál
Nyílt napot tartott a Csákvári Tűzoltó
Egyesület, melynek keretében a gyermekek betekinthettek a Tűzoltók életébe.
Megnézhették a tűzoltás eszközeit, felszerelési tárgyait, felpróbálhatták a különleges ruházatot, megismerkedhettek azok
használatával. A tűzoltó autót kívülről
belülről megfigyelhették és információkat
kaptak annak különböző funkcióiról is.
A Csákvári Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde
több csoportja is megragadta a lehetőséget és ellátogatott a nyílt napra, ahol még
egy kis vendéglátásban is részesültek. Köszönet az érdekes élményekért, a kedves
fogadtatásért.

2014.05.23. Tudásbajnokság
A tudásbajnokság versenysorozatot az idei tanévben először rendezték
meg. A tanulók 7 tantárgyból mérhették össze tudásukat. 5 levelezős forduló után került sor a megyei versenyre, majd minden megyéből a legjobbakat meghívták a szegedi országos döntőre. A csákvári Esterházy Iskola 4
tantárgyból is képviselhette Fejér megyét. Hegyessy Levente 5. osztályos
tanuló irodalomból 11. Szajkó Milda Blanka 7. osztályos tanuló 4. helyezést
ért el ugyanúgy 22 ponttal, mint az első helyezett, csak segédpontjai miatt
csúszott le a dobogóról. Magasi Botond 5. osztályos tanuló természetismeretből 3. helyezéstért el. Magasi Anna 8. osztályos tanuló történelemből
szintén bronzérmes lett. Illés Sebestyén 7. osztályos tanuló történelem tantárgyból elnyerte a tudás bajnoka címet.
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2014.05.23. Emlékkő avatás
A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
egyik fontos célja, hogy Csákvár történetéhez hozzátartozó személyeknek emlékhelyet hozzon létre, (Csányi László, Paulini Béla, Kovács László Pál, Bozori Endre),
a meglevőket pedig méltóan gondozza
(„Megbékélés” Emlékhelye).
2014-ben a Csákváron élt és elhurcolt
zsidó családoknak, valamint az 19091944. között imaházként szolgáló zsinagóga épületének állított emlékkövet, melynek megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap és a helyi támogatói
összefogás segítette. Az ünnepélyes felavatás a Mikes utca és Rákóczi utca
kereszteződésénél, a korábbi csákvári zsinagóga közelében történt. Megemlékező beszédet mondott Lebovits Imre és dr. Grósz Andor a Páva utcai
zsinagóga részéről, Borbula András, a Gólem Színház vezetője, valamint az
egyesület elnöksége részéről Bokodi István. Az Esterházy Iskola tanulói egyegy helyi zsidó családról szóló emlékező írást olvastak fel. Az összegyűltek
együtt vonultak le Emlékmenettel a kiállításnak helyet adó Novák-házba,
amely idős csákváriak visszaemlékező írásaival, fényképekkel, tárgyi emlékekkel emlékezteti a látogatót a csákvári zsidók elhurcolásával kapcsolatos
borzasztó eseményekre. Ezt követően az írásos visszaemlékezést készítő, a
történteket gyermekkorukban szemtanúként megélő csákváriak beszámolói alapján készített dokumentumfilmet tekintettek meg közösen.

Eseménynaptár 2014.06.01. – 06.30.
JÚNIUS

04. 16:30
07.   
14-15.   
14. 09:30
14. 14:00
14:00
16:00
17:10
18:00

JÚLIUS

Pedagógus nap ● Házasságkötő terem
Gyermeknap ● Csákvári Pihenőpark, Tersztyánkszy Sportközp.
Múzeumok éjszakája ● Vértes Múzeum
Fejér Megyei Női Sportnap ● Tersztyánkszy Sporközpont
Csákvári Futball Ünnepe ● Tersztyánkszy Sporközpont

CSTK utánpótlás csapatok mérkőzései
Csákvár NB III - Csákvár Megye II.csapatok mérkőzése
Ünnepi köszöntő
Szabad Föld Kupán döntős csákvári csapat - magyar válogatott
öregfiúk csapat nosztalgia mérkőzése

01.
Köztisztviselői és Semmelweis Nap
04. 16:00 Könyvbemutató ● Baranyai László: Pszeudo - A Schiele-rejtély ●
Floriana Könyvtár

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
JÚNIUS
Katolikus Egyház
Plébánia hivatali órái:
Hétfő
15.00 – 17.00
Kedd Szerda Péntek 9.00 – 11.00

Református Egyház

2014.05.24. Borverseny és pincejárás Csákváron
Szöllősy Pál, a csákvári Borklub vezetője és Puszta Rita falugazdász közös
szervezésében, lelkes csákvári bortermelők és a helyi lovasbarátok közreműködésével zajlott le a hagyományos májusi borversenyt követően a pincejárás. Bár az időjárás nem volt kegyes a bortúra időtartama alatt, a részt
vevők néhány külterületi pince meglátogatását követően töretlen jókedvvel és lelkesedéssel értek el a végcélhoz, a Szent Orbán Turistaszállóhoz,
ahol Balázs Ferenc és felesége finom vacsorával várt mindenkit. Először
Sáfrán András csákberényi borász mondta el az idei borversenyre nevezett
nedűk általános értékelését, majd átadásra kerültek a gazdák részére a minősítést tanúsító emléklapok, oklevelek. Sor került Csákvár hivatalos borának kiválasztására is: 2014. évben Csákvár Város Fehérbora címet viselheti,
és a palackokon az önkormányzat által kiadott címkét tüntetheti fel Czibik
István, aki pölöskei muskotály borával nyerte el a zsűri javaslata alapján az
önkormányzati kitüntetést.

7.   18:00  Konfirmációi vizsga
8. 10:00 Konfirmandusok ünnepélyes fogadalomtétele ●
Úrvacsora osztás
8. 15:00 Istentiszteletet, a legátus szolgálatával ● Kálvin Otthon
9. 10:00 úrvacsorás istentisztelet
15. 10:00 hittanosok tanévzáró ünnepsége

Hívunk mindenkit meghallgatni gyermekeink bizonyságtételét.

A Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának elérhetősége:
8083 Csákvár, Kálvin u. 9.
Tel. 06-22-354-071, 06-20-931-8075

Evangélikus Egyház
8. 11:00 Pünkösd ünnepi úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
9. 11:00 Pünkösd hétfő ● Szórvány úrvacsorai istentisztelet ●
felcsúti református templom

15. 11:00  gyülekezeti tanévzáró istentisztelet (vasárnap)
19-22.      Pyrbaumi Evangélikus Énekkar látogatása Csákváron
(csüt.-vas.)

21. 18:00 Zenés áhítat St. Georg’s Kirchenchor (szombat)
22. 11:00 Istentisztelet Klaus Eyselein lelkész úr igehirdetésével (vas)
29. 11:00 Istentisztelet keresztelővel
TÁBOROK
Jún. 29 – Júl. 5. Nagyveleg Nyári hittanos tábor
Jún. 29 – Júl. 5. Csákvár Nagy Zengő (evangélikus egyházmegyei) tábor
Júl. 5. szombat Csákvár táborzáró zenés áhítat
Júl. 13-18. Csákvár Kis Zengő (napközis) tábor
Júl. 18. péntek Csákvár táborzáró Zenés áhítat
Június hónap igéje:
Pál apostol írja:
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség,
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5, 22-23a)

Csákvár-Gánt T v
2014.05.31. Megemlékezés a Vaskapunál
A Vaskapu Hagyományőrző Egyesület május 31-én szervezte meg immár
hagyományos egész napos vértesi rendezvényét. A lovaglástól az íjászatig,
illetve színpadi műsorig több program várta az érdeklődőket.
Délután került sor a trianoni békediktátum közelgő évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésre, és a Vitézi Renddel közösen állított kereszt
leleplezésére, melyet a római katolikus, a református és az evangélikus felekezetek képviselői is megáldottak. Megemlékező beszédet mondott vitéz
Molnár-Gazsó János, a Vitézi Rend elnök-főkapitánya.
Az esti hangulatról a Kékesi Rock Band gondoskodott.

JÚNIUS HAVI MŰSORA

Június
Június
Június
Június
Június
Június
Július

12. cs.
16. h.
19. cs.
23. h.
26. cs.
30. h.
3. cs.

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

Csákvár jelentősége a magyar fazekasságban

Kórustalálkozó
Anyák napja • Pedagógusnap
Iskolai ballagás
Kórustalálkozó (ism.)
Csákvári Híradó
Csákvári Híradó (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

az orvosi rendelőről
Az ügy állásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
Korábbi események:
Csákvár Képviselő-testülete március 4-én új orvosi rendelőhelyiségek kialakításáról döntött a Szent István utcai, önkormányzati tulajdonú társasházi lakások (szolgálati lakások) részbeni átalakításával. Az építési engedélyezési terv elkészült, és a testületi döntést követően azonnal benyújtásra
került. Az épületben két orvosi rendelő lesz kialakítva, az egyik gyermekorvosi rendelésre is alkalmas lesz. Mindez azért szükséges, mert a jelenlegi
orvosi rendelő régi szárnyában nem lehet elhelyezni valamennyi, az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó rendelőhelyiséget, viszont a tulajdonosok ezt kínálták fel értékesítésre. A Pax gyógyszertár, valamint Szabó László
vállalkozó jelentős pénzadományt és vállalkozói segítséget ajánlott fel az
átépítéshez, ennek feltétele, hogy háziorvosi rendelőként működtesse az
önkormányzat az elkészült rendelőket.
A fejlemények ismertetése a márciusi tájékoztató óta:
Április 24-én a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén felszólalt dr. Kovács László
háziorvos. Tájékoztatta a bizottságot, hogy a Magyar Állam visszavásárolja
az orvosi rendelőt, csupán csak kérnie kell az önkormányzatnak, és csak
egy levelet kell írni ezzel kapcsolatban az országgyűlési képviselőnek. Korábban benyújtotta azokat az aláírásgyűjtő íveket is, amelyeken a lakosság
támogatását fejezte ki a rendelő jelenlegi helyén történő megmaradásáról.
Az önkormányzat mindezek után május 9-re elkészíttette az igazságügyi értékbecslést, amely alapján a teljes rendelőépület (a fogászattól kezdve a
gyógyszertárral bezárólag) 88.140.700 Ft-ot ér. Ebben el lehetne helyezni a
gyógyszertár helyén a gyermekorvosi rendelőt, hiszen két külön bejárattal
rendelkezik, így az általános és a fertőző váró egyszerűen kialakítható. A
jelenlegi magánrendelő helyén pedig a külön váróteremből nyílna két fogorvosi helyiség (hogy ne a háziorvosokra váró fertőző betegekkel üljenek
egy váróban a fogászatra várók). A védőnők és a háziorvosi rendelők jelenlegi helyükön maradhatnának. Elegendő hely lenne minden egészségügyi
létesítmény jelenlegi követelményeknek megfelelő elhelyezéséhez. /Tájékoztatásul: a régi épületrész (melyet tavaly az orvosok eladásra kínáltak, a
fogászattól a védőnői szolgálatig) és a hozzá tartozó telekrész: 27.207.000
Ft, az új épületszárny (magánrendelő, gyógyszertár és tetőtér) és a hozzá
tartozó telekrész: 60.933.700 Ft értékű a szakértő szerint./
A képviselő-testület május 13-án rendkívüli ülésen határozatot hozott
a teljes épület visszavásárlásáról és arról, hogy a 88.140.700 Ft összegre
vonatkozóan a Dr. Kovács László által bejelentett állami segítségnyújtást
szeretné igénybe venni, felkérve a választókerületi országgyűlési képviselőt
az ügy képviseletére. Az önkormányzat képviselő-testülete az értékbecslő
által megállapított összegből nem kívánt alkudni. A rendelő tulajdonosok
többségben jelen voltak a bizottsági ülésen, és megerősítették a teljes
épület eladására vonatkozó szándékukat.
Május 16-án elkészült a rendelő visszavásárlásával kapcsolatos kormányzati segítség kéréshez minden anyag. Egyedül a rendelő tulajdonosok vételárat elfogadó nyilatkozata hiányzott ahhoz, hogy a kormányzati segítség
kérést benyújthassuk (az eladásra vonatkozó szándéknyilatkozatot május
16-án elküldtük.
Május 29-én megérkezett a tulajdonosok válasza, amelyben közölték, hogy
mégsem kívánják az egész épületet értékesíteni, csak a régi rendelőrészt a
fogászattól a védőnői szolgálatig. Az új nyilatkozat miatt az ismét a Képviselő-testület elé kell terjesztenem.
A két projekt - az állami támogatás kérés és az adományból készült rendelő
építési engedélyezési eljárása - jelenleg párhuzamosan fut.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Tájékoztató vasgyűjtés
eredményéről
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orvos, fogorvos jelentkezés,
gyermekorvosi rendelés
indítása
Tisztelt Csákváriak!
A betöltetlen csákvári I. számú háziorvosi praxisra április végén és május elején jelentkezett két orvos: Dr. Gerstner Péter vértesboglári és Dr.
Kovács László csákvári háziorvos. A Képviselő-testületnek alapvető kötelessége volt a két jelentkező közül mielőbb választani, mivel a testületi
szándéknyilatkozat alapján lehet a praxisról megalapozottan tárgyalni a
betöltetlen praxis értékesítésére jogosultakkal. Amíg a praxis értékesítésére nem kerül sor, csak félidejű helyettesítés van, ezért a betegek teljes
idejű ellátása érdekében kell mielőbb dönteni.
A két orvos közül Dr. Gerstner Pétert választotta a Képviselő-testület a
május 13-i ülésen, mivel a doktor úr a háziorvosi mellett belgyógyász
szakvizsgával is rendelkezik, valamint csákvári kollégái elismerték szakértelmét, és számították rá eddig is a csákváriak ellátásában, hiszen részt
vett az ügyeletben, továbbá Dr. Nagy István őt jelölte meg a későbbiekben helyetteseként, és kérte ennek későbbi figyelembe vételét abban a
nyilatkozatában, amelyben április 7-én felmondta a szolgálatát.
A Képviselő-testület elvi szinten is megfogalmazta, hogy mindenképpen
szükséges a három háziorvosi praxis Csákváron. Még felnőtt praxis esetén is a legnagyobb körzet marad a jelenleg betöltetlen I. körzet, több
mint 2000 beteg ellátásával. Ezt nem lehet véglegesen ‚hozzácsapni’ egy
másik működő csákvári körzethez, mert akkor csak két orvosi körzet marad településünkön.
Minél nagyobb egy körzet, annál több a rendelésen a várakozási idő,
mert annál több beteg jut egy orvosra. A betegek érdeke tehát azt kívánja, hogy ha lehet, inkább három orvos legyen, és ne csak két körzet.
Május végén Dr. Gerstner Péter visszavonta szándékát, így a továbbiakban is keresi az önkormányzat a praxis betöltésére alkalmas háziorvost.
Június elején két fiatal orvos jelentkezett a körzet továbbvitelére, jelentkezésükkel kapcsolatos ügyet a május 12-i ülésen tárgyalja a Képviselőtestület.
Új fogorvos jelölt is jelentkezett az önkormányzatnál, meg is tekintette a
fogorvosi rendelőt május 19-én. Több üres praxissal kapcsolatban érdeklődött már eddig, és június végéig dönt, hogy melyikre kíván szándéknyilatkozatot adni.
Az önkormányzat is lépett a fogorvosi szolgálat további helybeli megoldása érdekében: 12 székesfehérvári fogorvosnak küldtünk el leveleket,
amelyben szerződéskötési lehetőséget ajánlunk a helybeli szolgáltatás
biztosítása érdekében akár a helyettesítési időszakban, akár a praxis végleges betöltésére vonatkozóan.
A gyermekorvosi praxis kialakításáról is döntött május 13-án a Képviselőtestület: feladatellátási szerződést fogadott el Dr. Varga László gyermekorvossal. Az engedélyezési határidőktől függően terveink szerint legkésőbb augusztus 1-jén indulna Csákváron a gyermekorvosi praxis.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Új üzleti partnerünk,
a Buda Regionális Bank Zrt.
Csákvár Önkormányzata márciusban megversenyeztette a bankszámlavezetést és folyószámlahitel konstrukciókat. A legjobb ajánlattevőnek a
Buda Regionális Bank Zrt. csákvári fiókja bizonyult, ezért aláírásra került
az új bankszámlaszerződés.

Önkormányzatunk a május 31-én összegyűjtött és leadott vashulladékért
180.100 Ft-ot kapott. A Képviselő-testület a következő ülésen tárgyalja,
milyen közérdekű célra kívánja a befolyt összeget felhasználni. A felajánlott vashulladék összegyűjtésében és gyűjtőhelyre szállításában a Szo-Ra
Bt. munkatársai segítettek ingyenes közreműködésükkel, melyet köszönünk.

A korábbi számlaváltásnál is kért be az önkormányzat ajánlatot, azonban ilyen kedvező feltételeket sohasem kínált még a csákvári bankfiókja, mint az idei ajánlatában. A helyi számlavezetés az önkormányzatnak
és a lakosságnak egyaránt jobb a sárga csekkes befizetési lehetőségek
kiváltása miatt. Az önkormányzat a sárga csekkek elkészíttetéséért komoly összeget fizet, a lakosság pedig a csekkel együtt az azt terhelő (ún.
sárgacsekk-) adót is viseli egy-egy befizetésnél. A helyi bankkal történő
együttműködéssel lehetőség nyílik a banki pénztári befizetésre, amel�lyel a fenti sárga csekkes megoldás kiváltható, és az azt kísérő költségek
megtakaríthatók.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Kedves Csákváriak!
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Intézményi hírek - Mese-Vár Óvoda

Dohányzásról leszokást
támogató program
A dohányzás veszélyét mindenki ismeri.
Ha leszokik a dohányzásról, évekkel meghosszabbítja az életét és egészségesebben, jobb életminőségben élhet.
A dohányzásról leszokni azonban a legtöbb esetben nehéz, mert a dohányzás nemcsak egy rossz szokás, hanem egyben erős függőség is. A
legtöbb dohányos többször is megpróbálkozik a leszokással, mire végleg
leteszi a cigarettát.
Ha már akár többször is megpróbálta, ne adja fel, vágjon bele ismét!
A szakemberek segítsége megnövelheti a siker, a végleges leszokás esélyét.

Ingyenes csoportos leszokás támogató
program indul Csákváron.
Érdeklődni
munkaidőben a 22-582-248-as telefonon lehet
dr. Tilinger Edit főorvosnőnél.

Elkezdődött a tűzoltótorony
külső felújítása
A tűzoltótorony belső és külső felújítási munkáira Csákvár Város Önkormányzata előkészítésével a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
nyert el pályázatot mintegy 16 millió
Ft értékben.
A belső felújítások már a tél folyamán elkezdődtek, a külső felújításokkal a kivitelező Pik-Pak Bau Kft.,
Szakács Zoltán csákvári vállalkozó
cége megvárta a jó időjárást.
Az állványozás megtörtént, a munka
reményeink szerint hamarosan kívül
is elkezdődik. Befejezési határidő
2014.augusztus hónapban van a pályázat alapján.

„Madárdalos ovi program”
Manó – Középső csoport

Az óvodás csoport második éve vesz részt ebben a programban a Pro Vértes Nonprofit Zrt. támogatásával. Szöllősi Eszter és Szalai Gábor szakemberek segítik a munkát.
A Madárdalos ovi program foglalkozásai mintául szolgálnak a Natúrpark területén található 17 település óvodáinak. Foglalkozásokat szakmai egyeztetés előzi meg, melyet a gyerekek egyéni képességeit, fejlesztési területeit, lehetőségeket veszi figyelembe.
Célja, hogy a gyermekek a közvetlen környezetben ismerjék meg a természeti értékeket. Utánpótlás nevelést végeznek a természettudatos életforma védelmére. Fontos, hogy a gyerekek kíváncsisága már óvodás korban
a természetben tett megfigyelésekre irányuljon, s ezáltal szinte észrevétlenül gyarapíthassák tudásukat.
A csoport tavasszal nemzetközi rendezvény sorozathoz csatlakozott, mely
Hagyományőrzéssé növi ki magát:
2014. március 22 - Víz Világnapja – Tavaszi madármegfigyelés a Nagy-réten.
2014. április 22 – Föld Világnapja – Virágoskert kialakítása az óvodában.
2014. május 10 – Madarak Fák napja – Madárgyűrűzés az óvodában
Gulyás Gáborné

Intézményi hírek - Gondozási Központ

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Elkészült a Kossuth utcai járda
Elkészült a Kossuth utcai járda felújítása. A karbantartás már régóta
esedékes volt, hiszen kátyúk, letöredezett szélek jellemezték a központ
felé vezető járdát, amely az 1950-es
évek végén készült el.
Az önkormányzat a korábbi hónapokban lehetővé vált nagyobb létszámú közmunkás foglalkoztatás
keretében, jelentős anyagköltségráfordítással végeztette el a felújítást.
Köszönjük a Tisztelt Lakosság türelmét és megértését, amit a munkák
elvégzésével kapcsolatos korlátozások során tanúsított.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Elindult a munka a tankertben
LEADER pályázaton elnyert eszközökkel májusban elindult a munka a
Gondozási Központ és Idősek Otthona tankertjében.
Az általános iskola tanulói gyakorlati oktatás keretében, technika órán
ismerkednek meg a kertműveléssel, az általuk megtermelt terményeket
pedig Laci bácsi konyhája hasznosítja.
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Intézményi hírek - Esterházy Iskola
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VERSENYEINK
Kistérségi matematika versenyen Száron

2. helyezést ért el iskolánk csapata.
A csapat tagjai: Hegyessy Luca 6.c, Major Bálint 8.b, Szauer Adrienn 8.a

”Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési verseny országos
döntőjén a Néprajzi Múzeumban:

Arany minősítés: Barasevich Borbála 7.b - szóló ének kategóriában
és a Csákvári Csicsergők: Barasevich Borbála 7.b, Páll Alexa 7.c, Tamás Dóra 7.c, Gulyás Hajnalka 8.b, Sztányi Emese 8.b
Ezüst minősítés: Piros rózsa énekkettős: Gulyás Hajnalka 8.b és
Sztányi Emese 8.b

Nemzetközi történelem versenyen

7. helyezés: Izmindi Izsák, Magasi Botond és Tamás Kinga alkotta
5.a osztályos csapat.

Megyei labdarúgó diákolimpián:

4. korcsoportban: 3. helyezés.
A csapattagok: Szabó Csaba, Illés Balázs, Csikós Ákos, Egész Roland,
Szabó Viktor, Kincses Balázs, Hajdú Róbert

Területi mesemondó versenyen:

1. helyezés: Sziládi Bence 1.c
3. helyezés: Wisnievski Máté 2.b
4. helyezés: Bódi Ádám 3.b

Körzeti atlétika versenyen

2. korcsoportban a lányok 2. helyezést értek el.
Csapattagok: Jankus Dóra, Schneider Laura, Bakonyi Adrienn, Kulcsár Katalin, Oszoli Diána, Kaiser Fanni.
Egyéni versenyben 2. Jankus Dóra 5.b
2. korcsoportban a fiúk 1. helyezést értek el.
Csapattagok: Németh Martin, Bokor Ábel, Csvercskó Tibor, Hrna
Dániel, Kovács Máté, Szabó Bence
Egyéni versenyben: 1. Németh Martin, 2. Bokor Ábel, 3. Csvercskó
Tibor
3. korcsoportban a lányok 1. helyezést értek el.
Csapattagok: Kovács Kitti, Szabó Boglárka, Sztányi Dorina, Néráth
Georgina, Oszoli Evelin, Kókány Krisztina
Egyéni versenyben: 1. Kovács Kitti, 2. Szabó Boglárka
3. korcsoportban a fiúk 3. helyezést értek el.
Csapattagok: Hardi Dávid, Naszádos Artúr, Oláh Dániel, Pallag
Gergő, Magasi Botond, Janky Barnabás
4. korcsoportban a lányok 1. helyezést értek el.
Csapattagok: Oszoli Hajnalka, Magasi Anna, Novák Georgina, Héring
Edina, Kemény Katalin
4. korcsoportban a fiúk 2. helyezést értek el.
Csapattagok: Csikós Ákos, Dencinger Norbert, Takács Gábor, Egész
Roland, Györök Tamás, Lojek József

3. és 4. korcsoportos körzeti egyéni atlétikai diákolimpián

3. korcsoport
Lányok: 60 m-es futás: 2. Kovács Kitti
Kislabdadobás: 1. Oszoli Evelin
Távolugrás: 2. Néráth Georgina, 3. Sztányi Dorina
Fiúk:
60 m-es futás: 1. Hardi Dávid, 3. Kurcz Balázs
Kislabdadobás: 2. Kurcz Balázs
Távolugrás: 3. Kiss Renátó
4. korcsoport:
Lányok: 100 m-es futás: 1. Novák Georgina, 2. Kemény Katalin
Kislabdadobás: 2. Oszoli Hajnalka
Súlylökés: 2. Oszoli Hajnalka
Fiúk:
100 m-es futás: 3. Takács Gábor
Távolugrás: 3. Takács Gábor

Kálti Márk történelemverseny országos döntőjében Budapesten:
5. évfolyamon: 6. Izmindi Izsák 5.a
7. évfolyamon: 6. Illés Sebestyén 7.c
8. évfolyamon: 3. Fülöp Zsombor 8.a, 5. Magasi Anna 8.a

Országos Téli Madaraink Versenyen Seregélyesen:

3-4. évfolyamosok között: 1. helyezést ért el: Bakonyi Adrienn,
Bokodi Zsófia, Gyüre Gergő, Wisniewski Marcell 4.b osztályos tanulók alkotta csapat.
5-6. évfolyamosok között: 6. lett: Tamás Kinga 5.a, Magasi Botond 5.a,
Néráth Dóra 6.b, Zolnai Réka 6.a csapata.
7-8. évfolyamosok között: 4. helyezett lett: Hegyessy Luca 6.c,
Tamás Dóra 7.c, Magasi Anna 8.a, Fülöp Zsombor 8.a
Rajz kategóriában: 2. helyezett: Hegyessy Luca 6.c

Fehér Galamb Népdaléneklési verseny országos döntőjében
Budapesten:

Szóló ének kategóriában:
Arany minősítést: Sztányi Emese 8.b, Gulyás Hajnalka 8.b.
Ezüst minősítés: Barasevich Borbála 7.b, Néráth Dóra 6.b
Csoportos ének kategóriában:
Színarany minősítés: a Piros Rózsa énekkettős – Gulyás Hajnalka és
Sztányi Emese 8.b – és Csákvári Csicsergők – Gulyás Hajnalka 8.b,
Sztányi Emese 8.b, Barasevich Borbála 7.b, Páll Alexa 7.c

Tudásbajnokság döntőjében Szegeden:

1. Illés Sebestyén 7.c – történelemből
3. Magasi Botond 5.a – természetismeretből
3. Magasi Anna 8.a – történelemből
4. Szajkó Milda 7.c – magyar nyelvből
11. Hegyessy Levente 5.a – irodalomból

NYÁRI TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉGEK
TÁBOR

IDŐPONT

Kézműves
Környebánya

jún. 29júl. 05.

Pállné
Klupács Ibolya

Evangélikus

jún. 29júl. 05.

Mészáros Tamás

Úszótábor

júl. 07-13.

Imréné Csernay Éva

”Környezetvédelem a jövőért” versenysorozat döntőjén Székesfehérváron:

Csapatunk 4. helyezést ért el. Csapattagok: Szauer Adrienn, Pap Beáta, Hegyessy Nóra, Fülöp Zsombor 8.a osztályos tanulók.

nyelvÉSZ verseny Kárpát-medencei döntőjében Szegeden:

5. évfolyamon: 9. Izmindi Izsák 5.a, 25. helyezés: Magasi Botond 5.a
7. évfolyamon: 23. Szajkó Milda 7.c
8. évfolyam: 16. Szauer Adrienn 8.a

Madarak és fák napi verseny országos döntőjében:

4. helyezést szerezte meg iskolánk csapata.
Csapattagok: Szajkó Milda 7.c, Tamás Dóra 7.c, Magasi Anna 8.a

06/20-2166802

06/30-6992164

Balatonakali

júl. 07-13.

Jankyné Kővári Csilla 06/70-9435543

Református

Júl. 14-19.

Dr. Kis Boáz

Múzeumi tábor aug. 5-9.

Kunstár Béla

Katolikus

Néráthné
Kiss Annamária

aug. 1822.

06/30-4150804

RTL II és SportKlub újra elérhető
a Kábelsat-2000 Kft hálózatán!
Vételi információ: digitális S31 (386 MHz)
A csomag ára: 790 Ft/hó

Fúvószenekari fesztiválon

Részt vettek: Burai Fanni, Szabó Martin, Majtán Márton, Mészáros Máté, Hegyessy Levente

KAPCSOLATTARTÓ

Tekintse meg új internet csomagjainkat:
Internet

Max.
letöltés
(Mbps)

Max.
feltöltés
(Mbps)

Csak
Internet

Kábeltévé vagy
telefon előfizetés
esetén

Kábeltévé és
telefon előfizetés
esetén
1,990 Ft

Kábelnet Start+

3

0.5

2,490 Ft

1,990 Ft

Kábelnet 10

10

1

3,990 Ft

3,590 Ft

2,990 Ft

Kábelnet 20

20

2

4,990 Ft

4,590 Ft

3,990 Ft

Kábelnet 30

30

5

5,990 Ft

5,590 Ft

4,990 Ft

Kábelnet 50

50

10

6,990 Ft

6,590 Ft

5,990 Ft

További információért keressen minket az alábbi elérhetőségeinken:
Telefon: 22) 375-000
Email: kabelsat@kabelsat.hu
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1
2

Minden

SÍRKŐ

Csákvári

árkategóriában

személyes garnitúra , gránit fejrésszel

személyes garnitúra , gránit fejrésszel

140.000F t - tól
200.000F t - tól

Balogh István
kőfaragómester

BODMÉR
T el /F ax : 0622-582-073
M obil : 0620-344-6240

A készlet megtekinthető: www.sirkobodmer.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Simon Sándorné
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Tiszteletükkel, szeretetükkel fájdalmunkat
igyekeztek enyhíteni. Köszönetet
mondunk a csákvári krónikus belgyógyászat főorvosának, Balázs
Sándornak, valamint Dobai Csabánénak és munkatársainak önzetlen munkájukért.
Gyászoló család
Eladó 9000 Ft-ért egy egyszemélyes ágy két fotellel. Ugyanitt utánfutó bérelhető: 550 Ft/óra.
Érd.: 20/3963769

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Pötörke Árpád
temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek. Tiszteletükkel, szeretetükkel fájdalmunkat igyekeztek enyhíteni.
Gyászoló család

APRÓHIRDETÉS
Fűnyírás, fűkaszálás, kertgondozás. 70/548-1602
Eladó jó állapotú ágyneműtartós,
plüss huzatú 180x200 cm-es franciaágy. Tel: 06-30/4820-906

ULTRAHANG diagnosztika

Háziorvosi rendelés keretein belül várhatóan 2014. május 06-tól.
Helye: Egészségház Csákvár (orvosi rendelők) III. sz. háziorvosi rendelő.
(dr. Zsigmond László, korábban dr.Wiesler ferenc rendelője)
Rendelési idő: kedd, csütörtök: 07.00 – 09.00 óráig.
Bejelentkezés: +36-20/4313-702 telefonszámon,
vagy személyesen Vargáné Kiss Katalinnál.
Rendel: dr. Zsigmond László
FIGYELEM!
Beutaló NEM szükséges, csak TAJ kártya a leletírás miatt.
A szolgáltatás OEP által nem finanszírozott, csak térítés ellenében vehető igénybe.
Egy felülvizsgálat + konzílium díja egységesen 4.900.- Ft. Bankkártyát nem áll
módunkban elfogadni. Egészségpénztári tagok keretükből valószínűleg visszaigényelhetik
(munkáltatói caffeteria keretből), a szolgáltatás magán egészségpénztárakkal szerződött.
Vizsgálati „paletta” a szokásos hasi áttekintő, kismedence, pajzsmirigy, nyaki-, végtagi- és
egyéb lágyrészek, nagyizületek, emlő, nyaki-, végtagi erek doppler vizsgálata.
Honlap: www.ultrahangfejermegye.hu

AUTÓSBOLT

és

ITALLERAKAT

V árjuk Ö nöket a K ossuth
Boltunkban minden autótípushoz
kapható és rendelhető:

utca

58- ban .

• alkatrészek, izzók, ablaktörlők
• karosszéria elemek
• kenőanyagok, hűtőfolyadék
• akkumulátorok, gyújtógyertyák
• ékszíjjak és lapos szíjjak
• felszerelési cikkek

Valamint forgalmazunk:

• kerékpár és motorkerékpár alkatrészeket,
• villanymotorokat, ipari kerekeket,
• fogas kerekeket, ékszíjtárcsákat, csapágyakat,
• tömlőket, gépépítő elemeket, gumilemezeket

Családi, baráti rendezvényekre vállaljuk az ital kiszállítását, és az el nem fogyasztott termék visszavásárlását.
Az udvarban nagy parkolóval, várjuk kedves vendégeinket.
Ugyanitt: 100 m2-től 3000 m2-ig terület bérelhető telephelynek, parkolónak, stb.
valamint egy 200 m2 és egy 30 m2 fedett tároló is rendelkezésre áll.

Itallerakatunk termékei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

üdítőitalok
ásványvizek
sörök, borok
pezsgők
égetett szeszek
energiaitalok
Buncsák szóda
Chips, nápolyi, szotyi
kávék
csokik

2014. június 19-én (csüt.) 18.30
órai kezdettel gépjárművezetői
tanfolyam indul a könyvtárban.
Információra ajánljuk a

www.stift90.hu
honlapot.

Jelentkezni és érdeklődni
az 582-310/81 telefonszámon,
vagy személyesen a könyvtárban
lehet.

Telefon:
06-22/582-005
06-20/334-99-94
Figyelem május 20-tól
nyári nyitvatartás:
H – Cs:7:00 – 19:30
P – Sz: 7:00 – 21:30
V:
8:00 – 12:00

Hírmondó
C s ák vár i-Bodméri

Kiadó:
Csákvár Város és Bodmér Község
Önkormányzata
Készült: G és G Nyomda Bt.
Székesfehérvár, Homoksor 18.
Tel./Fax: (22)338-674
E-mail: gesgnyomda@freemail.hu
Szerkesztő-bizottság elnöke:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:
Faddi Péterné
Knausz Imre
Szverle Balázs
Tamásné Metlágel Ildikó
E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: június 20.

