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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának írásos 
tájékoztatója.

Mozgasd meg a fantáziádat! A 
legjobb mesékket az újság ha-
sábjain is megjelentetjük.

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

Mester Istvánné Ibi nénit nagy 
meglepetés érte a Pedagógus-
napon.

Új körzeti orvos Csákváron

Tisztelt Csákvár Lakói!

Engedjék meg, hogy bemutatkoz-
zam Önöknek, főleg azok számára, 
akik az I. számú körzetbe tartoznak.
A nevem dr. Hashim Mohammed 
Sayed.
Kairóban születtem 1973. augusztus 
18-án.

Az iskolai tanulmányaim után az or-
vosi pályát választottam és az egye-
temi képzésem során kerültem Ma-
gyarországra 1989-ben, ahol később 
szeretett feleségemet is megismer-
tem.

Általános orvosi diplomám megszer-
zése után a SOTE I. számú Sebészeti 
Klinikán dolgoztam tapasztalat szer-
zés céljából, majd a Visegrádi Kórház 
Belgyógyászati, illetve Reumatológiai 
osztályán dolgoztam.

Ezután az Országos Mentőszolgálat-
nál voltam mentőorvos, ahol a Sür-
gősségi Orvostani szakvizsgát 2003-
ban tettem le.

Háziorvostani szakképesítésemet 
2007-ben szereztem majd ezt köve-
tően Svédországban praktizáltam há-
ziorvosként. Továbbképzés céljából 
később Írországba költöztem, ahol 
Sürgősségi Orvosként dolgoztam kór-
házi osztályon, majd háziorvosként 
praktizáltam 2014-ig bezárólag.

2014-ben feleségemmel visszaköl-
töztünk Magyarországra és átvettem 
a Vértesacsai háziorvosi praxist.

Azóta ott praktizálok, mint körzeti or-
vos, kamatoztatva tudásom, itthoni 
és nemzetközi tapasztalataim a kö-
zösség szolgálatába.

Azóta megvásároltam a Csákvári I. 
számú praxist, amelyet hosszú hiva-
talos engedélyeztetés után (ANTSZ 
,OEP).

2015.06.01-ével kezdem tevékeny-
ségemet, mint háziorvos, az újonnan 
létesített Vértesacsa-Csákvár I. szá-
mú Közös Háziorvosi Praxisban.

Reményeim szerint pozitív gyümöl-
csöző kapcsolat alakul ki köztünk, 
mely nélkülözhetetlen kelléke a ha-
tékony és sikeres gyógyításnak.

Mindenkinek erőt, egészséget és sok 
sikert kívánunk.

dr. Hashim Mohammed Sayed
háziorvos

A csákvári háziorvosi és házi-gyermekorvosi rendelési idopontok:

Csákvár - Vértesacsa
I .körzet (óra) 

dr. Hashim Mohammed 
Sayed

Csákvár - Bodmér            
II. körzet (óra) 

dr. Kovács László

Csákvár - Gánt                         
III. körzet (óra) 
dr. Zsigmond 

László

Gyermekorvos         
(óra) 

dr. Varga László

Hétfő 13.00 - 16.00 14.00 - 17.00 07.00 - 10.00 08.00 - 11.00

Kedd 13.00 - 16.00 08.00 - 10.30 07.00 - 8.30                                                
16.15 - 18.15 12.00 - 14.00

Szerda 08.00 - 11.00 13.00 - 17.00 07.00 - 10.00 15.00 - 17.00

Csütörtök 10.15 - 13.15 08.00 - 10.30 07.00 - 8.30                                                                    
16.15 - 18.15 09.00 - 11.00

Péntek 08.00 - 11.00 páros 
13.00-16.00 páratlan 08.00 - 11.00 07.00 - 10.00 08.00 - 10.00 

Kedves
Olvasóink!
Örömmel tudatjuk, hogy a Csák-
vári-Bodméri Hírmondó ezentúl 
új köntösben jut majd el Önök-
höz.  Kerek évfordulóhoz közele-
dünk: immár 25  év telt el azóta, 
hogy az első csákvári önkor-
mányzat 1990. novemberében 
megalapította településünk helyi 
lapját. Az első szám még a mű-
velődési ház irodájában készült: 
írógéppel írva, ollóval, ragasztó-
val szerkesztve egy A/3-as lapon. 
Több kisebb-nagyobb változás 
után Csákvár Város Képviselőtes-
tülete most úgy döntött, meg-
érett az idő az újság külső-belső 
megújulására. Kiadói támogatá-
suk megemelése lehetővé teszi 
a  nyomdatechnika szélesebb 
körű alkalmazását, így a Hírmon-
dó B/4-es méretben, 8 oldalon, 
olvasható betűmérettel, színes-
ben jelenhet meg. Tartalmilag 
is igyekezni fogunk színesíteni 
az újságot, a közérdekű híradás 
mellett hasznos – fontos – érde-
kes cikkeket tartalmazó rovato-
kat is indítunk. A hirdetések díjai 
ebben az évben nem változnak. 
Hirdetések felvétele, informá-
ció a szerkesztőségben: Floriana 
Könyvtár, Csákvár, Széchenyi u. 
8.  Ajánlom figyelmükbe Csák-
vár város honlapját, ahol a Hír-
mondó számai visszamenőleg is 
megtalálhatók. A honlapon több 
fotót, hosszabb cikkeket is talál, 
ami a Hírmondóból hely hiánya 
miatt kimaradt. Ha kíváncsi az 
első számra, azt is feltöltöttük, 
valamint a könyvtár facebook ol-
dalán is meg lehet nézni.

Bízunk benne, hogy az új forma 
elnyeri tetszésüket, és kedvtelve 
lapozgatják majd az újságot.

Szekeresné Horváth Zsuzsanna
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Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2015. május 26. 
napján tartotta munkaterv szerinti 
rendes ülését. 

A lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról és a két ülés között végzett 
munkáról szóló polgármesteri beszá-
moló tudomásul vételét követően 
elfogadták a képviselők a Csákvári 
Polgárőrség és a Bicskei Rendőrka-
pitányság elmúlt időszakban végzett 
munkájáról szóló tájékoztatást. Dr. 
Balázs Sándor rendőr alezredes, a 
rendőrkapitányság vezetője az ülés 
keretében válaszolt a képviselők kér-
déseire, hasonlóan Pápai Imréhez és 
Molnár Andráshoz, a mentőszervezet 
megyei és helyi vezetőjéhez, akiknek 
a tájékoztatójáról a soron következő 
napirend keretében döntött a Kép-
viselő-testület. Ezt követően sor ke-
rült az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásának szabályairól 
szóló rendelet aktualizálására, vala-
mint az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és egyéb helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 
– korábban társadalmi véleményez-
tetésre bocsátott – rendelet elfoga-
dására. Módosította, pontosította a 
Képviselő-testület a város közigaz-
gatási területén lévő háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi körzetek 

meghatározásáról szóló rendeletet, 
jóváhagyta a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló beszámolót és a helyi építési 
pont 2014. évi tevékenységéről szó-
ló beszámolót, továbbá elfogadta a 
Csákvári Kulturális és Sport Kiemel-
ten Közhasznú Nonprofit Kft. műkö-
déséről szóló beszámolót. Döntés 
született arról, hogy az önkormány-
zat a Gördülő Fejlesztési Terv első 
ütemének munkálatait a Fejérvíz 
Zrt.-vel kívánja végeztetni, míg a 
buszmegállók felújítása kapcsán – a 
lakosság által leginkább támogatott 
– 3. terv variációt valósítja meg, és 
elsőként a Kossuth Lajos utca Bicske 
felé, illetőleg szemközti oldalán lévő 
buszmegállót újítja fel. Tárgyalta a 
Képviselő-testület az önkormányzati 
utak karbantartásának lehetőségei-
ről, költségeiről szóló előterjesztést, a 
Szent Vince utcai parkolás és vízelve-
zetés kérdését, valamint a Mese-Vár 
Óvoda és Bölcsőde Ady utcai bejárati 
ajtó cseréjét. Utóbbi esetében a kép-
viselők a munka, pályázati forrásból 
történő megvalósítását támogatták, 
azzal a kikötéssel, hogy amennyiben 
arra idén őszig nem kerül sor – azt az 
önkormányzat költségvetése terhére 
megrendelik.

Ezután elfogadta a Képviselő-testü-
let az Esterházy Móric Nyelvoktató 
Német Nemzetiségi Általános Iskola 
selejtezési kérelmét, majd az önkor-
mányzati tulajdonban lévő bérlaká-
sok állapotáról készült beszámoló 
tárgyalása során úgy döntött, hogy 
Szent István utcai bérlakások tetőhé-
jazatának felújítása és ablakcseréje 
érdekében pályázatot kíván benyúj-
tani a Belügyminisztériumhoz. Ebből 
a pályázatból kívánják finanszírozni 
a képviselők a Szabadság - Kálvária 
utca (Kálvin utcától a Tamási Áron 
utcáig terjedő szakaszán) szilárd 
burkolatának és vízelvezetésének 
megépítését, illetőleg a Tompa Mi-
hály, Árpád és Temető utcákban az 
úttest felület zárását illetve járdaki-
alakítását.  Egyértelmű támogatásá-
ról biztosította testület a Hírmondó 
szerkesztőségét az újság tartalmi és 
formai megújításával kapcsolatban, 
valamint a vidékfejlesztési források 
elnyerésében közreműködő Vértes-
Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 
átmeneti tagdíjemelési kérelmét. 

Annak érdekében, hogy dr. Hashim 
Mohammed Sayed a Csákvár-Vér-
tesacsa vegyes háziorvosi körzetben 
2015. június 1. napjával megkezd-
hesse rendelését, hozzájárulását 
adata a Képviselő-testület – a doktor 

úr által képviselt – Meta-Prevent Kft. 
telephelyének egészségház vonatko-
zásában történő bejegyzésére. Ezzel 
egyidejűleg határozott dr. Kovács 
László helyettesítésének megszünte-
téséről.

A Fejér Megyei Kormányhivatal tör-
vényességi felhívásban figyelmeztet-
te Csákvár Város Önkormányzatát, 
hogy a Tolbuchin utca nevének meg-
változtatása kapcsán mulasztásos 
törvénysértés áll fenn. Tekintettel 
erre, a Képviselő-testület döntött az 
utca nevének megváltoztatásáról, 
és – az új utcanév meghatározása ér-
dekében – a lakosság véleményének 
helyben szokásos módon (honlap, 
hirdetőtábla, lakossági fórum) tör-
ténő kikéréséről. Végül, az aktuális 
ügyek keretében döntés született a 
Floriana Nap finanszírozásával kap-
csolatos pályázat pontosításáról, 
újabb pályázatok benyújtásáról, va-
lamint Csákvár város Magyar Zarán-
dokút Szövetség felhívásához tör-
ténő csatlakozásához. A nyílt ülést 
követően, zárt ülés keretében hatá-
rozott a Képviselő-testület az egyik 
önkormányzati tulajdonú bérlakás 
bérleti szerződésének meghosszab-
bításáról.

Tóth Jánosné
cimzetes főjegyző

Bodméri Önkormányzat beszámolója

Csákvári Önkormányzat beszámolója

A képviselő-testület elsőként tár-
gyalta a település közrendjéről és 
közbiztonságáról szóló beszámolót, 
amelyet egyhangúlag elfogadott. 
Megköszönte a rendőrség és a pol-
gárőrség lelkiismeretes munkáját 
és kinyilvánította, hogy a jövőben 
is mindent megtesz az eredményes 
együttműködés érdekében. 

A képviselői indítványra napiren-
di pontként szereplő HÉSZ módosí-
tást a testület többségi szavazattal 
levette napirendjéről, napirendre 
tűzte a pályázati lehetőségekről szó-
ló tájékoztatást, majd meghallgatta 
és elfogadta Polgármester Úr be-
számolóját a két ülés között végzett 
munkáról és a lejárt határidejű hatá-
rozatokról.

Tárgyalta a falugondnoki szolgálat 
2015. évi I. negyedéves elszámolásá-
ról szóló előterjesztést és elfogadta, 
hogy az elszámolás eredményeként 
rá eső 119 000 Ft-ot befizet a szol-
gáltatást fenntartó Csákvári Önkor-
mányzati Társulásnak.

Tekintettel arra, hogy Újbarok 
község a falugondnoki busz utaskísé-
rőjét április 1-től nem veszi igénybe, 
ez időponttól a szolgálat feladatfi-
nanszírozásból és egyéb működési 
bevételből nem fedezett költség Bod-
mérra eső, 41,5 %-át költségvetésé-
ből biztosítja. 

Korábban döntött a testület arról, 
hogy a település vízrendezési tervé-
nek elkészíttetésére pályázatot ír ki. A 
beérkezett pályázatból az AQUATERV 

2000 Kft. nettó 3.203.000,- Ft enge-
délyezési terv és nettó 1.300.000,- 
Ft. kiviteli terv ajánlatát hirdette 
nyertes pályázatnak. A tervek meg-
rendelésére majd akkor kerül sor, ha 
kormányzati segítségkérést követően 

a forrás biztosítottnak látszik. Külön 
megköszöni a pályázók ajánlatait, 
hisz komoly felmérést előzte meg az 
ajánlattételt. 

A Képviselő-testület megerősítet-
te a könyvtárellátási szolgáltatásról 
a Vörösmarty Mihály Megyei Könyv-
tárral 2012. decemberében kötött 
megállapodást.

Az ülés utolsó napirendi pontja-
ként döntött a testület arról, hogy 
pályázatot nyújt be a Vasvári Pál és 
az Ady Endre utcai járdák felújítá-
sára. Megbízta a Hivatalt a pályázat 
előkészítésével és benyújtásával. 

Tóth Jánosné sk.
címzetes főjegyző
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Fuss, hogy léphessen!

A jó időt Pataki Zita jelenléte garan-
tálta. A jó kedvről és az érdeklődés 
fenntartásáról Barabás Évi folyama-
tosan gondoskodott. Miklósa Erika 
szerénysége és emberközelisége 
ismét lenyűgözött mindenkit. Ti, pe-
dig akik eljöttetek gondoskodtatok 
arról, hogy az a cél, ami miatt május 
9-én összejöttünk, hogy Ottónak se-
gítsünk HÁLA nektek megvalósulni 
látszik. HATALMAS KÖSZÖNET ÉRTE 
MINDENKINEK!!!

És akkor a számok:
261 futó- 101 egyéni, 20 öt fős csa-
pat és 30 kétfős csapat.

A nevezési díjakból és támogatóje-
gyekből 1.020.000 Ft folyt be.

Köszönjük: Miklósa Erikának, Bara-
bás Évinek, Pataki Zitának, hogy mel-
lénk álltak.

A fellépőknek: Dallam AMI csákvári 
néptánccsoportjának és a Barátok 
zenekarnak, a Palacsinta együttes-

Kedves Csákváriak!

A rendezvénnyel kapcsolatban elérkezett a számvetés ideje. Tele voltunk kérdésekkel, kételyekkel. Jó időnk lesz? Sokan leszünk? Rendben lesz minden? Ilyen és 
ehhez hasonló kérdések motoszkáltak bennünk. Azt gondoljuk, hogy minden kérdésre választ kaptunk.

nek, Páncsics Diának, Adamek Ani-
kónak, a Vértesacsai Német Nem-
zetiségi Gyermek Tánccsoporttnak, 
a Csákvári Kempo Klubnak, a 
Nemadomfel zenekarnak és a Hun-
garicum együttesnek. A progra-
mokat a Vérteslovasnak, a Bicskei 
Rendőrkapitányság munkatársainak, 
Újcz Áginak és Magosi Istvánnak. Az 

egészségsátrat a Gondozási Központ 
és Idősek Otthona munkatársainak.

Az ajándékokat felajánlották: Esz-
terháza Központ, Vértesi Erdő Zrt., 
Puskás Akadémia, Videoton FC, Plant 
Orient Kft., Hermán porcelán, Né-
meth Ibolya, CsákPék, Petőfi utcai 
élelmiszerbolt, Botkáné Smalkovics 

Irén, Szajkó János, Papír Világ, Ta-
kács István, Boro Berta Kft., Csákvári 
Autósbolt és Itallerakat, a csákvári 
Agip benzinkút, CBA, Bakány János, 
Orlovicsné Vali-Virágsarok, Exner 
Béla, Rácz Andi, Csuta Cukrászda, 
Vértes Gyógyszertár, Nyílászáró 
szervíz, Czipóth Istvánné Irmuska, 
Kaszapné Imréné Márti, Csákvári 
Foltvarrók, RunCard Europ.

A rendezvény biztonságos lebonyo-
lításában segítségünkre voltak a 
csákvári polgárőrök, a Bicskei Rend-
őrkapitányság és a csákvári mentőál-
lomás munkatársai.

Köszönjük: a hangosítást Zolnai Sán-
dornak. A villanyszerelést: Cservenka 
Gézának, Varga Péternek. A vizet 
a frissítő állomásokra: Nagy Sán-
dornak, Soós Péternek. A rajtka-
put Márkus Istvánnak. A poharakat 
a City Ice-nak. A rádiókat a Rádió 
Rentnek. Az emléklapokat a Roprint 
nyomdának. A bójákat, rajtszámokat 
az IronTeamnek. A honlapot a West 
System76 Bt-nek. A fényképeket Né-
medi Istvánnak és a Studimaxnak. 
Az időmérést a Viking Timingnak. Az 
étkezést biztosította: Az Öreg Tölgy 
Turista Szálló és a Kálvária Grillbár.

A helyszín és a feltételek biztosítá-
sát köszönjük Csákvár Város Önkor-
mányzatának és az Esterházy Móric 
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskolának.

A rendezvény lebonyolításában 
együttműködő partnerünk volt a 
HírbeleBumm Szociális Szövetkezet.
Mindenkinek köszönjük, aki munká-
jával hozzájárult a nap sikeréhez.

A Fuss, Hogy Léphessen csapata

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2015. április 10-én Kalmár Norbert a Szabadság utcába,
2015. április 19-én Süveges Luca Dorka a Batthyány utcába,
2015. április 20-án Turány Erik a Kálvária utcába,
2015. április 21-én Györök Annaróza a Kenderesi utcába,
2015. április 25-én Szammer Jázmin Inez a Petőfi utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket Csákváron!

Gólyahír
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Eseménynaptár
2015.06.01. – 07.31.

VÁROSI ESEMÉNYEK
JÚNIUS
1.       17:00     Pedagógus nap ● Házasságkötő terem
6.       10:00    Gyermeknap ● Csákvári Pihenőpark, Sportközpont
9.       16:00    Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól ● Csákvár Emlékház
12.    17:00    Iskolai ballagás ● Esterházy Iskola
13.    16:00    Kocsis Eszter kiállítás megnyitója ● Vértes Emlékház
17.     17:00    Iskolai évzáró● Esterházy Iskola
20.    16:00    Múzeumok éjszakája ● Csákvár Emlékház

JÚLIUS
4.       16:00   D. Prax Ágnes kiállítás megnyitója ● Vértes Emlékház

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:

Hétfőn nincs hivatali óra.
kedd, szerda, péntek  09.00 – 11.00,
csütörtök:                        16.00 – 18.00

Az Istentiszteletek általános rendje: 
Szentmisék

hétfő, szerda: 18.00
szombat (vasárnapi előesti mise) 17.30
vasárnap 11.00

Igeliturgia, zsolozsma és áldoztatás:
kedd 18.00

Szentségimádás: 
hétfői szentmise után (alatta gyóntatás) és csütörtök 20.30

Rózsafüzér:
hétfő, kedd, szerda, péntek 17.30
szombat 17.00
vasárnap 10.30 és 18.00

JÚNIUS
7.              Úrnapja, Krisztus szent Testének és Vérének főünnepe.

11.00 ünnepi szentmise, az újonnan megválasztott képviselőtestület eskütétele,
              úrnapi körmenet.

12. Jézus szentséges szívének főünnepe.
14. Évközi 11. vasárnap tanévzáró szentmise
21. Évközi 12. vasárnap
24. Keresztelő Szent János születésének főünnepe

 A székesfehérvári Bazilikában 10.00 órakor papszentelési szentmise.
28. Évközi 13. vasárnap
29. Szent Péter és Pál apostolok főünnepe

JÚLIUS
5. Évközi 14. vasárnap
12. Évközi 15. vasárnap

Nyári táborok: 
Hittantábor (Boglártanya) augusztus 10-15.
Ministránstábor (Füle plébánia) augusztus 2-6

Református  Egyház
A református gyülekezet idén Délvidékre (Szabadka és környéke) szervez kirándulást, 
június 19-20-21-én.  A kirándulás június 21-én, vasárnap istentisztelettel zárul 
Bácsfeketehegyen, Nt. Orosz Attila esperes meghívására az intézményi kórus is szolgála-
tával.
A balatonfüredi ifjúsági táborra július 13-19-ig kerül sor. 
Részvételi díj: 15.000,- Ft. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban, valamint az alábbi 
telefonszámon: 06-30-239-4680.
A Lorántffy Református Óvodában és Bölcsődében folyamatos a beiratkozás. Az intézet 
az ország legjobb gyermekkórházával, a Bethesda Gyermekkórházzal áll kapcsolatban. 
Elérhetőség: Csákvár, Szent István u. 2. Tel.: 06-22-254-071.

A Lelkészi Hivatalának elérhetősége: Csákvár, Kálvin u. 9.
                                                                        Tel.:06-22-354-071

Evangélikus  Egyház
JÚNIUS
14.11:00  Tanévzáró istentisztelet (vasárnap)
14. 18:00  Zenés áhítat – Budakeszi Református Kórus (vasárnap)
21. 11:00   Istentisztelet (vasárnap)
28. 11:00  Istentisztelet (vasárnap)
Június hónap igéje:
„Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz.” (1Móz 32, 27b)

JÚLIUS
Júl. 5. 11:00  Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
Nyári táborok:
Jún. 28 - júl. 4. hittantábor Nagyvelegen
Júl. 5-11. Nagy Zengő tábor Csákváron
Júl. 11. szombat Zenés áhítat
Júl. 19-24. Kis Zengő tábor Csákváron
Júl. 24. péntek - Zenés áhítat
Júl. 26 – Aug. 1. Csákváron Egyházmegyei Ifjúsági Nagytábor
Aug. 9 – 16. Csákvári - Pyrbaumi ifjúsági tábor Balatongyörökön

Meseíró
pályázat
 
A FLORIANA KÖNYVTÁR MESEÍRÓ PÁLYÁZATOT hirdet a Csákvári Hírmondó 
megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. Bárki pályázhat – életkori meg-
kötés nincs. Várjuk a gyerekek, felnőttek, nagyszülők jelentkezését 0 – 100 
éves korig.  Olyan meséket várunk, amiket a jelentkezők maguk írnak, bepil-
lantást engedve saját titokzatos mesevilágukba.

A művek témája szabadon választott.
Terjedelme kb. 3 gépelt A/4-es oldal.
Illusztráció lehetséges.
Beadási határidő: 2015. szeptember 10.
Benyújtható postán vagy személyesen a Floriana Könyvtárban (Csák-
vár, Széchenyi u. 8.), vagy elektronikus úton a 
florianakonyvtar@gmail.com e-mail címre.
A pályázaton kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, életkorát, címét, 
ha van, telefonszámát és e-mail címét, valamint „Floriana meseíró 
pályázat”.
Egy versenyző több pályaművel is nevezhet.

Elbírálása két kategóriában történik: külön díjazzuk a 16 év alatti gyermekeket 
és a 16 év feletti felnőtteket. A győztesek értékes könyvutalványokat nyernek.
A mesemondó verseny és rajzpályázat sikerén felbuzdulva, ezt a programot is 
továbbgondoltuk. 

A korosztály nélküli Floriana meseíró verseny eredményhirdetése, a pálya-
munkák közönség előtti előadása az őszi Könyvtári Napok keretében lesz, 
2015. októberében. A legjobb meséket közölni fogjuk a Csákvári-Bodméri Hír-
mondóban, valamint közzé tesszük a könyvtár facebook oldalán és Csákvár 
város honlapján. A legjobb 10 alkotásra szavazást indítunk, és a győztest kö-
zönségdíjban részesítjük. A mesék illusztrálására rajzpályázatot fogunk kiírni. 
A versenyt hagyományteremtő szándékkal indítjuk. Nem titkolt tervem, hogy 
a néhány év alatt összegyűlt mesékből és rajzokból szeretnék egy kiadványt 
szerkeszteni, és létre jöhetne a Csákvári Mesekönyv.

A pályázattal kapcsolatos információ kérhető a Floriana Könyvtár elérhetősé-
gein, Szekeresné Horváth Zsuzsannától.
Reméljük, hogy településünk apraja-nagyja tollat ragad, és a nyári pihenés 
közben szakít időt néhány izgalmas mese megfogalmazására. Dolgozzunk 
együtt a „Csákvári Mesekönyvért”!

 Örömmel tudatjuk, hogy a Mátyás mesemondó és rajzverseny anya-
gából elkészültek a diafilmszerűen összeállított esti mesék, melyekből egyet-
egyet a Csákvár-Gánt TV hétfői és csütörtöki adásnapján a fő műsor előtt leve-
títünk.

Szekeresné Horváth Zsuzsanna
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Esterházy Iskola
Versenyeink

A nyelvÉSZ országos döntőjének csákvári helyezettjei 

Labdarúgó diákolimpia megyei döntőjében Székesfehérváron:
1. korcsoportban 2. helyezést ért el csapatunk: Néráth Dániel, Locker Ár-
min, Schneider Evelin, Matern Gergely, Kulcsár Balázs, Boncz Bence, 
Szabó Kilián, Balogh László, Láposi Zoltán

Megyei Szemere Gyula helyesírási versenyen Székesfehérváron:
4. helyezett Füzes Péter 4.a

Vajda János matematikaversenyen Válon:
3. helyezett Bódi Ádám 4.b

Megyei III. korcsoportos atlétika csapatversenyen: 
3. helyezést ért el csapatunk: Oszoli Evelin, Sztányi Dorina, Kókány Krisz-
tina, Vatali Anna, Dubán Nikolett, Schneider Laura
Kislabdahajításban: 1. Oszoli Evelin 6.a
Magasugrásban: 1. Takács Gábor 8.a

Kálti Márk történelemverseny országos döntőjében Bu-
dapesten:

2. Wisniewski Marcell 5.b (képen)

Országos Madarak és Fák Napja területi versenyen:
2. Hegyessy Luca 7.c, Wisniewski Marcell és Gyüre 
Gergő 5.b csapata
3. Tamás Kinga 6.a, Bakonyi Adrienn, Bokor Ábel 5.b 
csapata

Mesemondóversenyen Mányon:
1. évfolyam: 1. Tóth Laura 1.b, 3. Magasi Kincső 1.a
2. évfolyam: 1. Sziládi Bence 2.c, 2. Makra Málna 2.c
3. évfolyam: 2. Dravicz Levente 3.a

NyelvÉsz verseny megyei fordulójában Székesfehérváron:
2. évfolyamon: 3. Matern Gergely 2.b
3. évfolyamon 3. Matern Léna 3.b

NyelvÉsz verseny országos döntőjében Szegeden:
6. évfolyamosok között: 1. Izmindi Izsák 6.a, 14. Tamás Kinga 6.a,
                                           18. Magasi Botond 6.a
8. évfolyamosok között 33. Czinkóczki Ágnes 8.b

”Fehér Galamb” Népdaléneklési Verseny országos döntőjében: 
szóló kategóriában Barasevich Borbála 8.b,
csoportos kategóriában a Csákvári Csicsergők: Barasevich Borbála 8.b,
Páll Alexa, Tamás Dóra 8.c kiemelt arany minősítést szereztek.

Tudásbajnokság országos döntőjében Szegeden
• Történelem kategóriában

6. osztályososok között 2. helyezést ért el Izmindi Izsák 6.a 
8. osztályosok között  5. lett Illés Sebestyén 8.c
5. osztályosok között  8. Wisniewski Marcell 5.b,

• Irodalom kategóriában 
7. osztályosok között 9. Hegyessy Luca 7.c, 
6. osztályosok között 18. Horváth Gellért 6.a

• Természetismeret kategóriában hatodikosok között 16. Szabó Dominik 6.a

Június

Június

Június

Június
Július
Július

Július

Július

18. cs.

22. h.

25. cs.

29. h.
2. cs.
6. h.

9. cs.

13. h.

18:00

18:00

18:00

18:00
18:00
18:00

18:00

18:00

Brum Brum Brúnó, a nagy vadász  - mese
Rajzszakkörösök kiállítása
Hősök napja ● Pedagógusnap
Róka fogta csuka - mese
Lórántffy Ref. Óvoda óvodásainak ballagása
Mátyás király és a fát ültető öregember - mese
Iskolai ballagás ● Iskolai évzáró
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
A tök és a csikó - mese
Gyermeknap
Hogyan ajándékozott Mátyás király - mese
Rajzszakkörösök kiállítása (ism.)
Pedagógusnap (ism.)
A megszomjazott urak - mese
Fuss, hogy léphessen! (ism.)

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

BICSKEI NAPOK
A május 16-án rendezett Bicskei Napok keretében Csákvár is bemutatkozott 
turisztikai látnivalóival,  a fazekas hagyományokat népszerűsítő információs 
anyagaival, fazekastermékekkel. A településről a csákvári standon Turbucz Oli-
vérné  Erzsike és Szorg Vilmosné Sárika lelkes szavakkal  adott tájékoztatást  
egész nap az érdeklődőknek, Ujcz Ági fazekas pedig  a Fazekas Emlékházban 
kezdett tevékenységét népszerűsítette. Magosi István  a szíjgyártás rejtelmei-
be avatta be a látogatókat látványos bemutatóval. Mező József az általa gyár-
tott kecskesajtból tartott kóstolót és vásárt.

Sporthírek
Asztalitenisz
A tavaly NBI-be feljutott csákvári asztalitenisz csapat Publo-Csákvár TC néven 
az idei bajnokságban újoncként az NBI. második helyén végzett!
 
Csapattagok: Molnár János, Lukács Richád, Bárány Zsolt, 
                        Imecs Ernő, Geri László
GRATULÁLUNK!

Futball
Az Aqvital FC Csákvár NB II.-es labdarúgó csapata az utolsó bajnoki mérkőzé-
sén, Ajkán, rendkívül izgalmas körülmények között 4-3-as győzelmet aratott. 
Ezzel a győzelemmel az NB II. 12. helyén végzett, amivel bebiztosította, hogy a 
csapat jövőre is a másodosztályban futballozhat! GRATULÁLUNK!

Képünk van róla

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Városszépítési nap

A barátságtalan hűvös, szeles 
időjárás ellenére nagyon sokan 
gyülekeztek az Önkormányzat 
felhívására április 18-án, hogy 
a megadott helyszíneken  részt 
vegyenek idén is a városszépítési 
munkálatokban. 
A szorgos kezek munkája nyomán 
eltűntek a lehullott gallyak, és 
falevelek a kastély parkban, va-
lamint új sóderréteget kapott a 
parkoló is, megtisztultak az árkok 
az Úttörő téren, eltűnt a szemét 
a játszóterekről. Facsemetéket, 
sövényt és tiszafát ültettek az ön-
kéntes segítők a Szabadság téri 

kis parkba, valamint a Gondozási 
Központ és Idősek Otthona udva-
rában parkoló kialakítására került 
sor. 
Eltűntek a tél nyomai, a szemét is 
a terekről, és hamarosan színes 
virágok kerülnek a virágtartókba 
az oszlopokra és a polgármesteri 
hivatal előtt kialakított három vi-
rágágyásba is. 
Köszönet az összefogásért, a 
Plant-Orient 2002. Kft. Csákvá-
ri Kertészetének a felajánlásért, 
és mindenki munkájáért, hogy 
városunk megszépülhetett az itt 
lakók és a hozzánk látogatók örö-
mére.

Képünk van róla

XXXI. Cantata Floriana Kórustalálkozó

11 kórus lépett fel a Kárpát-medencei kórustalálkozón a csákvári református 
templomban.

JÁTÉK SOPRONI KIS SÁNDORRAL
Soproni Kiss Sándor festőművész kiállítása május 8-án nyílt meg a Vértes Em-
lékházban. Az Esterházy Iskola művésztanára először mutatkozott be Csákvá-
ron festményeivel. Sopron városában élt, ott végezte alap- és középfokú ta-
nulmányait, ott kezdett el a festészettel foglalkozni. Festészeti munkái kapcsán 
ismerkedett meg néhány évvel ezelőtt Csákvárral, főként belsőépítészeti és 
dekorációs munkákat készített. Jelentős részt vállalt a Publo Étterem és a ren-
dezvényterem kialakításában. Sokáig érlelte a Játék című kiállítás képanyagát, 
ez a témakör áll hozzá legközelebb. A tárlatot legjobb barátja, Hoffer Ottó nyi-
totta meg. 

MÁJFADÖNTÉS
Az elsejei májfa állítás hagyományá-
nak felelevenítése után a májfadön-
tésre is sor került a Vértes Múzeum 
udvarán május 30-án.  Kunstár Béla 
tanártól hallhattuk az esemény nép-
rajzi vonatkozásait.

Az általános iskola 2/c osztálya, vala-
mint a Harangvirág Dalkör jóvoltából 
„kitáncolták” az egy hónapon át a 
múzeumi udvaron díszelgő fát.

A rendezvény végén a szereplőket és 
vendégeket a Royal Brass Band zene-
kar szórakoztatta műsorával.
A Vértes Múzeum tagjainak munkája 
során ismét egy népszokás menekül 
meg attól, hogy a feledés homályába 
merüljön.

HOSÖK NAPJA

Az ünnep eredetét az 1917. évi VIII. törvény mondta ki először. Ebben az áll, 
hogy nemzetünk hősi halottainak tiszteletét az utókor számára meg kell örö-
kíteni. A magyar hősökről való megemlékezésről és a magyar hősök emlékün-
nepéről szóló 2001. évi törvény nyilvánította ismét a magyar hősök emléknap-
jává minden év májusának utolsó vasárnapját.
Csákvár Város Önkormányzata hagyományosan a Huszár Emlékműnél tartotta 
ünnepi megemlékezését a háborúkban elesett katonákról, külön főhajtással 
megemlékezve a csákvári hősökről.

Illés Szabolcs polgármester köszöntője után Ádám Barnabás ezredes, a Ma-
gyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Nem-
zeti Honvéd Díszegységének parancsnoka mondott ünnepi beszédet. 
Ezredes úr volt 2014. november 29-én annak a 8 fős katonai lovascsapatnak a 
vezetője, amely a győztes Limanovai-csata 100. évfordulója alkalmából a len-
gyelországi Limanova városába tartva tiszteletét tette és emlékgyertyát gyúj-
tott Csákváron a Hősök Emlékművénél. Most ugyanazon a helyszínen ünnepi 
beszédében erről az eseményről is megemlékezett, és köszönetét fejezte ki 
Csákvár Város Önkormányzatának és lakosságának az akkori fogadtatásért, és 
hogy méltó módon ápolják az elesett katonák emlékét.
A megemlékezésen katonadalokkal közreműködött a  csákvári Cimborák Fér-
fikórus.
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Tanév végi kiállítás
Május 27-én nyílt az általános iskola 
rajzszakköröseinek munkáiból álló 
tárlat. Jankyné Kővári Csilla köszön-
tőjében is rácsodálkozott, mennyi 
tehetséges kisgyermek rejtőzött ed-
dig az iskolában. Soproni Kiss Sándor 
rajztanár engedte szárnyra kelni  a 
gyerekekben rejlő művészt. A tanév 
során készült munkák egy része az 
iskolában is helyet kapott. A bőséges 
anyagot felölelő bemutató színvona-
la büszkeséggel töltheti el a családta-
gokat, és a tanárokat egyaránt.
A helyi kiállítás sorozat következő 
eseménye június 13-án Kocsis Eszter 
grafikáiból és festményeiből megnyí-
ló összeállítás.

Csákvár Város Önkormányzata 2015. 
június 1-jén köszöntötte a település 
óvodapedagógusait, tanítóit, tanára-
it, a bölcsődei gondozókat, és mind-
azokat, akik a mindennapokban a 
gyermekek nevelésében és ellátásá-
ban nagy szerepet vállalnak.
Generációk tiszteletét, szeretetét ad-
ták át az ünnepi  műsorban fellépők  
- óvodásoktól a felnőtt visszaemléke-
zőkig – a  Publo Étterem zsúfolásig 
megtelt rendezvénytermében.
A Dallam Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei énekével kezdődött a 
műsor. Illés Szabolcs polgármester 
köszöntője után a Mese-Vár Óvoda 
óvodásai szerepeltek. Ezután Szilá-
di Bence 2. osztályos kisdiák kedves 
verse következett. Az egykori diákok, 
ma már szülők nevében Tóth Kriszti-
na emlékezett vissza az iskolás évek-
re és egykori tanítóira, akik ma már 

nyugdíjasként ültek a hallgatóság 
soraiban. A csákvári iskolától most 
búcsúzó 8. osztályos Szajkó Milda 
verssel köszöntötte tanárait.
Az idei Pedagógus Nap különösen 
emlékezetes marad városunk életé-
ben, ugyanis az ünnepségen vehet-
te át az Arany Diplomát Mester Ist-
vánné Ibi néni  50 éves pedagógusi 
pályája elismeréseképpen, melyet 
egykori tanítványa, Illés Szabolcs pol-
gármester  megható szavakkal nyúj-
tott át neki. 
Az Összhang Kamarakórus éneke kö-
szöntötte az ünnepeltet és minden 
pedagógust.
Egy szál virággal és vendéglátással 
kedveskedtek a szervezők, megkö-
szönve a tanárok egész éves munká-
ját. Jó hangulatú beszélgetéssel és a 
közös emlékek felidézésével zárult a 
délután.

Kincskereső

Mester Istvánné szül. Kovács Erzsé-
bet arany diplomás pedagógus élet-
útja
1938. december 17-én született 
Magyarkeszin. Középiskolai tanul-

mányait Tamásiban kezdte a Béri 
Balogh Ádám Gimnáziumban, 

majd Bicskén a Vajda Já-
nos Gimnáziumban érett-
ségizett.
1961. 08. 01-tól általános 
iskolai tanító lesz, ekkor 

még képesítés nélkül a 
csákvári Általános Iskolában.

1962-ben felvételt nyer a budapesti 
Felsőfokú Tanítóképzőbe, ahol mun-
ka és két kisgyermek nevelése mel-
lett végezte tanulmányait.
1965-ben, tehát ötven éve kapott 
diplomát.

A csákvári Általános Iskola volt az 
első és az egyetlen iskola is, ahol ok-
tatott, nevelt. Innen ment nyugdíjba 
is 1996.ápr.30-án.
Tanítványait odaadással, pedagó-
giai felelősséggel, szakértelemmel 
okította. Türelemmel, szeretettel 
segítette át a gyengébb képességű 
tanítványokat is az egyes tantárgyak  
nehézségein. 
Tevékenységét gyermekközpontú-
ság, nagyfokú humanizmus, empátia 
és tolerancia jellemezte.
1987-től az úgynevezett összevont 
osztályokban kezdett el tanítani. 
Szívügyének tekintette az idejáró ne-
hezebb sorsú gyerekekkel való törő-
dést.
A nehezebben boldoguló tanulókat 

Aranydiploma a Pedagógusnapon

átsegítette a nehéznek tűnő akadá-
lyokon. Fáradhatatlanul korrepetálta 
őket, ha kellett. A nehezen kezelhető 
pedagógiai esetekben rendszeresen 
végzett családlátogatást. A tanítvá-
nyok szülei is tisztelték humánus se-
gítő magatartásáért, a velük tartott 
eleven kapcsolatáért.
A pályát teljes hivatásérzettel, feltét-
len odaadással szolgálta.
Ma is köztiszteletnek örvendő egyé-
niségének, szakmai tekintélyének 
az alapja mindenekelőtt rendkívüli 
munkaszeretete, becsületessége, 
szíves segítőkészsége, töretlen peda-
gógiai ambíciója, embertársai iránti 
nyitottsága, mélységes emberi hu-
mánuma.
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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
Knausz Imre

Szverle Balázs
Tamásné Metlágel Ildikó

E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: július 1.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

AUTÓSBOLT
Minden típusú autóhoz
minden alkatrész
a legjobb árakon kapható!!
Visszavásárlási garanciával!!!
Érdemes benézni!!!

• olajok, szűrők
• alkatrészek
• akkumulátorok
• ékszíj, lapos szíj
• ablaktörlők
• kerékpár alkatrész
• motor alkatrész
• tömlők
• gumilemezek

ITALLERAKAT
• Sörök, borok, pezsgők
• Égetett szeszek
• Üdítők,  szóda
• Ásványvizek
• Chips, szotyi, nápolyi
• Kávé, csoki

Családi, baráti rendezvények-
re, vállaljuk az ital kiszállítá-
sát, és az el nem fogyott ter-
mék visszavásárlását.

PB GÁZ CSERE!!!!

Várjuk Önöket a Kossuth utca 58.-ban                  
tel.: 22/582-005
mobil: 20/334-9994                    

H-CS:  7 : 19-30-ig
P-SZ:  7: 21-30-ig
Vas:   8 : 12-ig

K í n á l at u n K b ó l !

Csákvári autósbolt és Itallerakat

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Szabácsik Lajosné teme-
tésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, tiszteletükkel, sze-
retetükkel fájdalmunkat igyekeztek 
enyhíteni.

Gyászoló család

Beiratkozás a csákvári  
esti gimnáziumba

június 16. 1500-1800

július 11. 900-1200

augusztus 26. 1500-1800

Helye: Esterházy Iskola

APRÓHIRDETÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kossuth u. 45-ben  2 szoba, konyha, 
fürdőszobás, központi fűtéses ház 
eladó.
Érd.: Csengeri Béláné, Idősek Ottho-
na és Gondozási Központ

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása.
70/548-1602

Eladó!
Csákvár, Tersztyánszky krt. 28. sz. 
alatti /Kerek-hegy/ téliesített, klímás, 
tetőtér-beépítésű téglaépület.
Tel.: 06-20/935-6098

Kehidakustányban 4-5 fős teljesen 
felszerelt apartmanok kiadók.
Információ: 
www.bettiapartman.atw.hu
Foglalás: 06-30/233-7035
Szép kártyát elfogadunk.

2015. június 18-án (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.

e g y é n i s é g  é s  e l e g a n c i a
EGYEDI-,  ELEGÁNS-, MÁRKÁS-, ANGOL

HASZNÁLT RUHÁK KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN 
   Női-, férfi és gyermek ruhák:
      •Lovaglónadrágok minden méretben
       •Vaxos-, vízálló kabátok
       •Mellények, pulóverek, pólók
       •Ingek blúzok, szoknyák              
       •Alkalmi nadrágok, farmerek      
       •Női zskók, dzsekik, szabadidőruhák

       Lakástextília
       •Függönyök, sötétítők, csipkék
       •Ágytakarók, paplanok, plédek, párnák
       •Asztelterítők, dekoranyagok

   Címünk: Csákvár, Kertész utca 15.
   Honlap: www.angolrozsa.hu
   Tisztelettel és szeretettel: 
   Árki Tünde (0620)2299-242

NYITVATARTÁS
H-P: 9-11;14-17

Szo.: 9-12
Vasárnap: ZÁRVA

Angol rózsA
használtruhabolt

A Vaskapu Hagyományőrző Egyesület 
2015. július 11-tól - 18-ig 

kárpátaljai gyermekek részére
tábort szervez.

A tábort a Vaskapu Hagyományőrző Egyesület, 
valamint csákvári vállalkozók 

és magánszemélyek támogatják.

A színvonalas lebonyolításhoz 
EGYESüLETüNK TOVÁBBI TÁMOGATÓKAT KERES.
Kérjük vállalkozók , magánszemélyek jelentkezését,

akik munkájukkal,
felajánlásukkal hozzájárulnak

e nemes cél megvalósításához.

Kapcsolattartó: Pintér András, 
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület elnöke

Telefonszám: +36 70/379 1142

HORGOLT VIRÁGOK SIKERE
Idén márciusban pályázatot hirdetett 
az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 
Gyermekjogi és Dokumentációs Köz-
pont (OBDK) bentlakásos szociális 
intézmények lakói részére, „Tudom, 
hogy van jogom” címmel. Országo-
san több mint 600 pályamű érkezett, 
különböző kategóriákban. A Gondo-
zási Központban 4 pályázat került 
benyújtásra. A május 21-én tartott 
eredményhirdetés során az egyéb 
alternatív technikával készült alkotá-
sok kategóriában horgolt virágokból 
készült összeállításával Knapp Fe-
rencné (Ilonka néni) országos harma-
dik helyezést ért el. 
Az intézmény nagy büszkeséggel gra-
tulál és köszöni a szép munkát. Az 
elismerő oklevél átvétele után meg-
kezdik a felkészülést a következő pá-
lyázatra.

Részlet Ilonka néni pályamunkájából.

KÉPÜNK VAN RÓLA


