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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának írásos 
tájékoztatója.

Minden amit tudni kell a 
Floriana Könyvtár udvarának 
átalakításáról. 

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

Nem ismered D. Prax Ágnes 
képeit? Július 31-ig hozz ma-
gaddal két embert a Csákvár 
Emlékházba, hogy ők is láthas-
sák! 

Pályázati forrásokból
fejlődhet Csákvár
A Csákvári Közös Önkormányzati 
Hivatal a 2015. márciustól júniusig 
terjedő időszakban – Csákvár város 
vonatkozásában – 16 darab pályáza-
tot készített elő, melyek közül a mai 
napig 14 került benyújtásra. Jelenleg 
2 pályázat előkészítése van folyamat-
ban. 

Eddigi nyertes pályázataink:
1. A Magor Magyarjai Hagyomány-
őrző Egyesület által kiírt, „Népi Já-
tékok bérlése” elnevezésű pályázat 
keretében a Floriana Napra összesen 
440.400,- Ft értékben, 140.400,- Ft-
os önerő biztosítása mellett hoznak 
hagyományőrző népi játékokat. En-
nek keretében 25 fajta nagyméretű 
népi és történelmi játék kipróbálásá-
ra lesz lehetőségük a csákváriaknak 
és az ide érkező vendégeknek.

2. Az emberi erőforrások miniszte-
re által meghirdetett „Nyári gyer-
mekétkeztetés” pályázaton Önkor-
mányzatunk 1.049.400,- Ft-os vissza 
nem térítendő támogatást nyert, 
melynek eredményeként 2015. jú-
nius 16. – augusztus 28. között, 53 
munkanapon keresztül, 45 rendsze-
res gyermekvédelmi támogatásban 
részesülő gyermek kap napi egyszeri 
meleg étkezést.
3. A Csákvári Polgárőrség működésé-
nek biztosítására a Nemzeti Együtt-
működési Alap Mobilitás és Alkal-
mazkodás Kollégiumától 448.180,- Ft 
összegű támogatást nyertünk, mely-
nek 50.132,- Ft-os önerejét a polgár-

őrök – önkéntes munka formájában 
– biztosítják. Az elnyert összegből a 
polgárőrség téli ruházatának beszer-
zésére kerül sor.

Befogadott, tartalék listás pályázatunk:
A nemzetgazdasági miniszter által 
meghirdetett „Szociális szakosított 
ellátást szolgáló intézmények fejlesz-
tése” pályázatunk, amelynek célja a 
Gondozási Központ és Idősek Ottho-
na felújítása – az előzetes várakozá-
soknak megfelelően – tartaléklistára 
került. Ennek oka, hogy az elbírálás 
során elsődlegesen az ideiglenes be-
jegyzéssel rendelkező intézmények 
támogatása valósul meg, míg a ha-
tározatlan idejű bejegyzéssel rendel-
kezők támogatása ezt követően tör-
ténhet, a fennmaradó forrás terhére 
biztosítható. 

A pályázaton 9.070.480,-Ft-ot igé-
nyeltünk, 634.634,- Ft önerő bizto-
sítása mellett. Tekintettel azonban 
arra, hogy a Gondozási Központ 
feladatellátása társulási formában 
történik, nyertes pályázat esetén az 
önerő megtérítését a Csákvári Ön-
kormányzati Társulástól fogjuk igé-
nyelni. A támogatásból a Gondozási 
Központ főépületének és a különálló 
parasztház tetejének héjazatcseréje 
valósulna meg, továbbá nyílászárók 
cseréjére és bútorok vásárlására is 
sor kerülne. Végleges döntés 2015 
decemberében várható.

Jelentősebb benyújtott pályázataink:
1. A helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter által meghirdetett, „ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” pályázat 
keretében több alcélra nyújtottunk 
be támogatási igényt. Óvoda hőszi-
getelésére, fűtéskorszerűsítésére és 
nyílászáróinak cseréjére, járdajaví-

Kedves Csákváriak!

Az idei városnap egynapos rendezvény lesz 
egész nap különleges és gazdag programokkal 
kicsiknek, nagyoknak!

ÍZELÍTŐ: 
hagyományteremtő kreatív programok a 
csákvári fazekashagyományok nyomán, népi 
játszótér,  kézművesfoglalkozások gyerekeknek, 
délelőtt zenés mesejáték a színpadon, vadász-
kutyák bemutatója, légvár,  kézműves termelők 
bemutatkozása és vására, bor-gasztro-sátor 
kóstolókkal, városebéd, fúvószenekar koncert-
je, néptánccsoportok, ismert előadóművészek 
fellépése, Viking koncert  stb.
Szent István-napi önkormányzati ünnep.

Figyeljék a plakátokat, a honlapot és a Csákvár 
TV-t a részletes programmal!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
LEGYEN RÉSZESE A KÖZÖS ÜNNEPNEK!

ÚJRATERVEZVE

tásra és az iskola tornatermében a 
kosárlabda palánkok és a padlózat 
cseréjére, valamint védőháló elhe-
lyezésére.

• Az óvoda esetében a támogatási 
igény 28.011.993,-Ft, az önerő 1 
474.315,- Ft.
• A járdajavítás esetében a támo-
gatási igény 12.494.999,-Ft, önerő 
2.205.000,-Ft.

• Az iskolai tornaterem korsze-
rűsítése esetében a támogatási 
igény 11.778.539,-Ft, az önerő 
2.078.566,- Ft. 

A pályázatot 2015. augusztus 6-ig bí-
rálják el.

Folytatás az 5. oldalon
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Összefoglaló Csákvár Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
2015. júniusi ülésein történtekről

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2015 júniusában 
két nyilvános és egy zárt ülést tartott.

I. A Képviselő-testület 2015. jú-
nius 25-i rendkívüli nyilvános ülésén 
három napirendi pontot tárgyalt. El-
sőként döntés született arról, hogy 
a Floriana Könyvtár és Közösségi 
Tér fejlesztése érdekében az ön-
kormányzat pályázatot nyújt be az 
emberi erőforrások minisztere által 
meghirdetett közművelődési érde-
keltségnövelő pályázatra mintegy 
2,5 millió forint támogatás elnyeré-
se érdekében. A második napirend 
keretében sor került az óvoda ener-
getikai korszerűsítéséről, járdafel-
újításról és az iskolai tornaterem 
felújításáról szóló határozat ponto-
sítására, tekintettel arra, hogy a fel-
újítások költségigényének pontosítá-
sa az előzetes szakmai egyeztetések 
eredményeként megtörtént. A pályá-
zat nyertessége esetén közel 54 mil-
lió forint értékű fejlesztés valósulhat 
meg városunkban. Végül, a harmadik 
napirend keretében Csákvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete hozzájárulását adta a Pax Bt. 
- önkormányzati tulajdonú ingatlant 
(közterületet) érintő – kapu- és ajtó 
bejárat felújítási kérelméhez.

II. A Képviselő-testület 2015. 
június 30. napján megtartott mun-
katerv szerinti ülésén a napirend és 
a jegyzőkönyv-hitelesítő személyé-
nek jóváhagyása után tájékoztató 
hangzott el a két ülés között végzett 
munkáról, valamint a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról, 
majd elfogadta a testület a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó gyermek-
jóléti alapellátásról, annak igény-
bevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról, illetőleg a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjak-
ról szóló önkormányzati rendeletet. 
Ezek elfogadását az elmúlt időszak 
jogszabályváltozásai és célszerűségi 
szempontok tették szükségessé. 
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ezt követően 
önkormányzati ingatlanok értékesí-
téséről határozott, és korábbi dönté-
sét felülvizsgálva hozzájárult a Kot-
ló-hegyi buszmegálló létesítéséhez, 
továbbá határozatot hozott az ottani 
út szükség szerinti karbantartásáról.
Tudomásul vették a képviselők a hi-

vatal tájékoztatóját arról, hogy ma-
gasabb szintű jogszabály felhatalma-
zást ad a kedvtelésből tartott állatok 
tartásának szabályairól szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására, 
továbbá bevezethetővé válna az 
ebrendészeti hozzájárulás is. Ezzel a 
két témával összefüggésben a Képvi-
selő-testület egyértelműen kinyilvá-
nította, hogy sem a rendeletalkotás 
lehetőségével, sem az ebrendészeti 
hozzájárulás bevezetésével nem kí-
ván élni.
A benyújtott, folyamatban lévő 
pályázatokról szóló és az oktatási, 
nevelési év eredményeiről szóló tá-
jékoztatók tudomásul vétele után, 
határozatával mulasztásos törvény-
sértést szüntetett meg a Képvise-
lő-testület. Sor került ugyanis a 
„Tolbuhin” utca átnevezését érintő 
határozat jóváhagyására, amelynek 
értelmében az közterület elnevezése 
2015. július 1. napjától „Pataksor” 
utcára változik.
Döntés született még a hivatali mun-
katársak teljesítménykövetelmé-
nyének alapját képező 2015. II. fél-
évi célkitűzésekről, a 889/3-891/1 
helyrajzi számú ingatlanok megkö-
zelíthetőségét szolgáló utak kiala-
kításához szükséges feladatokról, 
továbbá arról, hogy Csákvár Város 

Önkormányzata felvételét kéri a Ma-
gyar Zarándokút Egyesület pártoló 
tagjainak sorába. Végül jóváhagyta 
a Képviselő-testület Esztergom város 
csatlakozását a Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társuláshoz, és elfogadva a rendelő-
felújítás közbeszerzési kiírását, zöld 
utat adott annak megvalósításához.
A képviselők ezt követően – az aktu-
ális ügyek között – felülvizsgálták a 
Vértes Többcélú Kistérségi Önkor-
mányzati Társulás megszüntetéséről 
szóló korábbi testületi határozatot, 
valamint döntöttek egy ingatlanvá-
sárlásra irányuló korábbi határozat 
visszavonásáról. 

III. Szintén 2015. június 30-án, 
zárt ülés keretében került sor az or-
vosi ügyelet ellátásával kapcsolatos, 
illetőleg a „reptér” előbérleti és elő-
vásárlási jogával összefüggő kérdé-
sek tárgyalására. A zárt ülés tartását 
mindkét esetben az önkormányzat 
költségvetési, gazdasági érdekeinek 
védelme indokolta. Ezt követően 
döntés született lakásbérleti szerző-
dés meghosszabbításáról, továbbá 
határozott a testület a piaci alapú 
lakásokra kiírt pályázat nyerteseinek 
személyéről.

Tóth Jánosné
cimzetes főjegyző

Bodméri Önkormányzat beszámolója

Csákvári Önkormányzat beszámolója

Bodmér Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2015. június 
24-i ülésén elsőként meghallgatta 
és elfogadta a két ülés között vég-
zett munkáról és a lejárt határidejű 
határozatokról szóló polgármesteri 
jelentést.

Majd korábbi határozata és 
egyéb jogszabály-változások miatt 
önkormányzati rendeleteket vizsgált 
felül. Ennek alapján új szabályokat 
alkotott a háztartási szennyvíz be-
gyűjtésével kapcsolatos közszolgál-
tatás kötelező igénybe vételéről, va-
lamint a közterületek rendjéről és a 
köztisztaságról.

Úgy határozott továbbá, hogy 
nem kíván rendeletet alkotni a kedv-
telésből tartott állatok tartásának 
szabályairól, de ősszel ismételten na-
pirendre veszi és tárgyalja a telepü-
lési szilárd hulladék kezelésével kap-

csolatos, valamint az ebrendészeti 
hozzájárulást 2016. január elsejétől 
bevezető rendeletek megalkotását. 
(Az ebrendészeti hozzájárulás feltét-
eleiről, mértékéről, a kedvezmények-
ről és a mentességekről részletes tá-
jékoztatást fogunk adni.)

Megvitatta és tudomásul vette a 
földtulajdonosok iparűzési adó-fize-
tési kötelezettségéről és az e körben 
folyó iparűzési adó-ellenőrzésről szó-
ló tájékoztatót.

Úgy határozott, hogy gyepmes-
teri faladatait a jövőben a Csákvári 
Önkormányzati Társulás keretében 
kívánja ellátni, és hogy az elhullott 
állatok tetemének ártalmatlanná 
tételére a csákvári állati mellékter-
mék gyűjtőhelyen nyújt lehetőséget 
a lakosságnak és a vállalkozóknak. 
Továbbá hozzájárulását adta Csákvár 
Város Önkormányzatának a szemé-

lyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások, azok igénybevételének, va-
lamint a fizetendő térítési díjak ren-
deleti szabályozásához - a jelenlegi-
hez képest változatlan feltételekkel.

Döntött huszonötezer forint visz-
sza nem térítendő humanitárius 
támogatás nyújtásáról a Rát telepü-
lésen élő kárpátaljai magyarok meg-
segítésére a Kárpátaljai Népfőiskola 
Egyesület szervezésében, valamint 
a lakosság körében közérdekű köte-
lezettségvállalást hirdetett a Csap 
településen élő kárpátaljai magyarok 
megsegítésére, mely adománygyűj-
tés szervezésére felkérte Czutor La-
jos képviselőt.

Határozott a Csákvári Közös Ön-
kormányzati Hivatal köztisztvise-
lői teljesítménykövetelményeinek 
alapját képező kiemelt célok 2015. 
II. félévi meghatározásáról; a Vértes 

Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás jogutód nélküli megszűnte-
téséről, az orvosi ügyeleti ellátásról 
(tartalmi változásra nem kerül sor!), 
és jóváhagyta Esztergom csatlako-
zását a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

Tudomásul vette a vértesacsai 
szennyvíztisztító telep levegőztető 
rendszerének meghibásodását. Meg-
bízta Czutor Lajos képviselőt, hogy a 
Magyar Sándor utca aszfaltozásával, 
útjavításával kapcsolatban eljárjon; 
aki a megbízás alapján a 8126-os 
számú úttól indulva a Magyar Sán-
dor utcában, önkormányzati források 
felhasználása nélkül, a nyomvonalat 
követve jogosult a szervezési felada-
tokat ellátni.

Dr. Szöllősy Tamás
igazgatási irodavezető
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Újra nyitva a Fazekas Emlékház
Egy kedves ismerősöm megigérte, 
hogy meglátogat a fazekasházban.
Majd annak ellenére, hogy Csákvá-
ron nőtt fel, azt kérdezi, hogy a Te-
mető utca előtt, vagy után van-e a 
ház?
Bizonyára sok helyi lakos is így van ez-
zel, hogy jön megy a Petőfi utcában, 
rémlik neki a nádtetős parasztház, 
talán még a tábla is felsejlik,hogy 
Fazekas Emlékház, de még soha 
nem járt bent. Pedig ez a kis házikó 
Csákvár múltjának egy szeletét örzi, 
fazekas mesterek munkáit, eszközeit, 
szellemiségét. Ebben a házban gene-
rációkon keresztűl fazekasok éltek, 
alkottak.
Túlzás nélkül állíthatom, hogy min-
den csákvárinak ismerni kellene ezt 
a történelmi emlékhelyet.

2014-ben elnyert leader pályázat-
ból felújították a ház meletti járdát, 
WC-ket alakítottak ki, és légkon-
dicionálókat szereltek fel. Majd az 
önkormányzat álltal kiírt pályáza-
ton elnyertem a Fazekas Emlékház 
működtetését. Annyi kérésem volt, 
ha van rá lehetőség, alakítsanak ki 
egy fazekasműhelyt a házban. Így 
mostmár a régi cserépedények meg-
tekintése mellett,azt is megnézhetik 
hogy készűlnek az edények, a bátrab-
bak ki is próbálhatják a korongozást.

Az emlékház nyitva van, várja a láto-
gatókat és az alkotni vágyókat a Pető-
fi utca 8-ban.

Nyitva tartás:
hétfő zárva
keddtől szombatig
900-1200 1400-1700

vasárnap zárva

Csákvári lakosoknak a múzeum in-
gyen látogatható.

Kedden 1700-1800-ig gyerekek, pénte-
ken 1700-1800-ig felnőttek próbálhat-
ják ki az alkotás örömét. Kérem az 
agyagozni vágyókat, hogy hívjanak 
fel telefonon!

Ujcz Ági
06305273970

A „Csákvár díszpolgára”, „Csákvá-
rért Díj”, „Csákvár Tiszteletbeli Pol-
gára” címre 2015. július 20-ig tehető 
javaslat.

Csákvár település önkormányzata a 
település gazdasági gyarapodását, 
továbbfejlődését, kulturális és mű-
vészeti értékeinek megőrzését és 
annak tiszteletben tartását csak az 
együttmunkálkodó polgárokkal tud-
ja és kívánja megvalósítani. Vannak 
olyan személyiségek, akik a telepü-
lés közéletének valamely területén 
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, 
illetve nyújtottak, olyanok, akiknek 
személye vagy tevékenysége érdem-
ben és elválaszthatatlanul kapcso-
lódik Csákvár településhez. A kitün-
tetések, díjak adományozásával az 

Felhívás Kitüntető címre 
történő javaslattételi határidőre

önkormányzat adózni kíván e szemé-
lyeknek, kifejezve a település elisme-
rését példamutató magatartásukért, 
maradandó alkotásaikért, a település 
szellemi és anyagi gyarapodásához 
való hozzájárulásukért.

„Csákvár díszpolgára” 
Évente legfeljebb egy élő és egy el-
hunyt személy részére adományoz-
ható „Csákvár díszpolgára” kitüntető 
cím. „A kitüntető címre javaslatot 
tehetnek: az önkormányzat tisztség-
viselői, bizottságai, bármely telepü-
lési képviselő, a településen működő 
civil szervezet, egyház, intézmény és 
magánszemélyek. A díszpolgári cí-
met a település lakossága nevében a 
képviselő-testület annak az élő, vagy 
elhunyt magyar, vagy külföldi állam-
polgárságú személynek adományoz-

za, aki az általános rendelkezésben 
foglaltak szerint arra érdemes.”

„Csákvárért díj” 
„Csákvárért díj” adományozható 
azoknak a személyeknek, közössé-
geknek, akik folyamatosan, több 
éven keresztül kifejtett munkássá-
gukkal az egészségügy, szociálpoliti-
ka, a sport, a kultúra, a művészet, az 
oktatás, a község fejlesztése, a kör-
nyezetvédelem és egyéb területen 
végzett tevékenységükkel kiemelke-
dő érdemeket szereztek a település 
fejlődésében. Évente legfeljebb két 
díj adományozható.” 

„Csákvár Tiszteletbeli Polgára” 
„Csákvár Város Tiszteletbeli Polgára” 
cím annak a nem csákvári, külföldi, 

vagy magyar állampolgárnak ado-
mányozható, aki munkájával jelentős 
mértékben elősegítette Csákvár és 
polgárai szellemi és gazdasági fejlő-
dését, gyarapodását. A tiszteletbeli 
polgári cím erkölcsi elismerés, mely 
az önkormányzat és a város lakossá-
gának tiszteletét fejezi ki. „Csákvár 
Tiszteletbeli Polgára” cím évente leg-
feljebb egy élő vagy elhunyt személy-
nek (posztumusz) adományozható.”

A díjak odaítéléséről a polgármester 
javaslatára a képviselő-testület mi-
nősített többséggel dönt, átadásukra 
az augusztus 20-i ünnepségen kerül 
sor. 
Kérjük a lakosságot, hogy kitüntetési 
javaslataikat határidőben szívesked-
jenek megküldeni a hivatal címére! 

Tóth Jánosné sk. 
címzetes főjegyző
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Floriana Könyvtár Rántott cukkini
sajttal töltveKönyvújdonságainkból

A fehér király
Ólomerdő
Üveghegy (Ólomerdő 2. )
Aktus (Dr. Lengyel 3.)
Anyák maffiája
A keresztanya (Anyák maffiája 2.)
A szabadulás (A szabadulás-trilógia 1.)
A tizenkettek (A szabadulás-trilógia 2.)
Majd az idő eldönti
Cinder (Holdbéli krónikák 1.)
Scarlet (Holdbéli krónikák 2. )
Lány a hegyen
Vidám temetés
Árvák vonata
Holtodiglan

Dragomán György: 
Kleinheincz Csilla: 
Kleinheincz Csilla: 

Lakatos Levente:
Kerstin Gier:
Kerstin Gier:

Justin Cronin:
Justin Cronin: 

Jeffrey Archer:
M. Cinder Meyer: 
M. Cinder Meyer: 

Joyce Maynard: 
Ljudmila Ulickaja: 

Kline Baker: 
Gillian Flynn: 

Tisztelt Csákvári Lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 
Csákvár, Széchenyi utca 8. szám alat-
ti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
hátsó részén – pályázati forrásból – 
hulladékudvar létesül.
A hulladékudvar kialakítására a ha-
tályos jogszabályoknak megfelelően 
kerül sor – a hatáskörrel rendelkező 
szakhatóságok által ellenőrzött és jó-
váhagyott, érvényes engedéllyel fog 
rendelkezni a létesítmény. 
Az épület mögötti területen aszfalto-
zott, tisztán tartható felületen, zárt 
konténerek kerülnek kihelyezésre, 
amelyekben a lakosság elhelyezheti 
a szelektíven gyűjtött hulladékát. Ezt 
a szolgáltató rendszeresen el fogja 
szállítani további kezelésre, újra-
hasznosításra. 
A hulladékudvar körülkerített, nyit-
vatartási időben állandó alkalmazott 
veszi majd át a hulladékot.

A hulladékudvarban a tervek szerint 
az alábbi hulladékok elhelyezésére 
nyílik lehetőség:

• a jelenleg is szelektíven gyűj-
tött hulladékok: papír, műanyag, 
üveg, ezen kívül fémhulladék, gu-
miabroncs, bútor, nagydarabos 
hulladék (lom),
• elektronikai hulladék, akkumu-
látorok, szárazelemek, növényvé-

Hulladékudvar Csákváron

dő szerek, festékes göngyöleg és 
csomagoló anyagaik,
• a lakosságnál keletkező veszé-
lyes hulladék (olajak és származé-
kaik, lejárt szavatosságú permetsze-
rek, növényvédő szerek, gyógyszerek 
és csomagoló anyagaik),

• a lakosságnál keletkező 1 m3-t 
meg nem haladó építési-bontási 
hulladék.

Amennyiben a szolgáltató a hulla-
dékudvar megnyitásának pontos 
időpontját közli, Csákvár Város Ön-

kormányzata hivatalos honlapján 
és a Hírmondóban haladéktalanul 
tájékoztatja a lakosságot.

Illés Szabolcs 
polgármester

Parkosítás előtti állapot július elején

Kedves Olvasók!
Az előző számban meghirdetett meseíró pályázatra továbbra is várjuk munká-
ikat. A pályázattal kapcsolatos információ kérhető a Floriana Könyvtár elérhe-
tőségein, Szekeresné Horváth Zsuzsannától.

A Floriana Könyvtár augusztus 15-től zárva tart. Nyitás szeptember 1-jén. Kel-
lemes nyaralást, jó pihenést kívánunk!

Hozzávalók

2 cukkini
20 dkg sajt (ízlés szerinti)
2 tojás
4 evőkanál liszt
4 evőkanál zsemlemorzsa
só, bors
olívaolaj

elkészítés
A cukkinit meghámozzuk és vasta-
gabb szeletekre vágjuk, majd lesóz-
zuk és 10-20 percen át hagyjuk állni. 
A sajtot is vastagabb szeletekre vag-
dossuk. A cukkinit lecsöpögtetjük, 
majd megborsozzuk. Két szelet cuk-
kini közé teszünk egy szelet sajtot és 
így panírozzuk be. Kivajazott tepsibe 
tesszük, olívaolajjal megkenjük a te-
tejét és 10-12 perc alatt sütjük meg 
180 oC fokon.

TIPP
Ha nincs kéznél hústű, amivel meg-
könnyíthetjük a három szelet paní-
rozását, vágjuk a cukkinit még vas-
tagabbra szeletekre. A sózás során 
lágyuló zöldség húsába oldalról zse-
bet vágunk, ebbe tegyük a sajtot.
Sajt helyett nagyon finom még vé-
kony pulykamell szelettel is.

Csodás és könnyű!
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Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2015. május 7-én Németh Panna Csákvárra a Széchenyi utcába,
2015. május 23-án Soós Sára Csákvárra a Kopaszhegybe,
2015. május 26-án Taksz Gerda Bodmérra a Vasvári Pál utcába,
2015. május 31-én  Ivanics Kende Ferenc Csákvárra a Jókai utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

Örömmel értesítem a lakosságot, 
hogy Csákvár Város Önkormányzata 
és a Csákvári Önkormányzati Társu-
lás is sikeres pályázatot nyújtott be a 
Magyar Vidékfejlesztési Hivatalhoz, 
amelynek eredményeként – az Euró-
pai Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Alap terhére – összességében kö-
zel 16 millió forint nettó támogatási 
összegből, kettő darab Opel Vivaro 
mikrobusz beszerzésére kerülhet sor. 
Az önkormányzat kisbusza segíti a jö-
vőben a külterületen élő gyermekek 
szállítását, a művelődési, sport és 
szabadidős rendezvények szervezé-
sét, az azokon való részvételt, továb-
bá nagy segítséget jelent majd a hiva-
talos ügyintézésben. Míg a Csákvári 
Önkormányzati Társulás mikrobusza 
elsősorban a Gondozási Központ és 
Idősek Otthona tevékenységét támo-

Július

Július

Július

Július

Július
Augusztus
Augusztus

Augusztus

16. cs.

20. h.

23. cs.

27. h.

30. cs.
3. h.
6. cs.

10. h.

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00
18:00
18:00

18:00

Az aranycsináló - mese
D. Prax Ágnes kiállítása
Iskolai ballagás  (ism.) ● Iskolai évzáró (ism.)
Mátyás király és a fát ültető öregember - mese
Gyermeknap (ism.)
Mátyás király és a fát ültető öregember - mese
L. Ref. Óvoda óvodásainak ballagása (ism.)
Rejtett tájakon 1. (ism.)
A Dunántúl helyi védett területei
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Rejtett tájakon 2. (ism.)
A Duna-Tisza köze és az Északi-közép-
hegység helyi védett területei
Rejtett tájakon 3. (ism.)
A Tiszántúl helyi védett területei

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

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Mikrobusszal gazdagodik
Csákvár és a Társulás
Nyertek a polgárőrök is!

gatja a település közigazgatási terüle-
tén élő idősek szállításával, megköny-
nyíti mozgásukat, a nappali ellátások 
igénybe vételét és a szabadidős prog-
ramokon való részvételüket.

Sikeres pályázatot nyújtott be – az 
Országos Polgárőr Szövetséggel 
együttműködve – a Csákvári Polgárőr 
Egyesület is, amelynek eredménye-
ként hamarosan új gépjármű beszer-
zésére kerülhet sor az egyesületnél 
is. Csákvár város közrendjét, közbiz-
tonságát a polgárőr egyesület Suzu-
ki Vitarája fogja a jövőben szolgálni, 
erősítve az itt élők biztonságérze-
tét. Gratulálunk a Csákvári Polgárőr 
Egyesületnek a pályázat sikeréhez!

Illés Szabolcs
polgármester

Pályázati forrásokból
fejlődhet Csákvár

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból nyújtandó, a vi-
déki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejleszté-
sére 2015-től igénybe vehető támo-
gatások részletes feltételeiről szóló 
21/2015. (IV. 17.) MvM rendelettel 
összhangban Csákvár Város Önkor-
mányzata és a Csákvári Önkormány-
zati Társulás is pályázatot nyújtott be 
egy-egy Opel Vivaro típusú mikro-
busz beszerzésére.

A Társulás által igényelt, mozgás-
korlátozottak szállítására is alkalmas 
mikrobuszt – a pályázat elnyerése 
esetén – a Gondozási Központ és 
Idősek Otthona használná a gon-
dozottak szállítására. A támogatás 
mértéke mikrobuszonként nettó 
7.990.000,- Ft, mely tartalmazza a 
regisztrációs adót és a forgalomba 
helyezés költségét is, de nem tar-
talmazza az áfát, a vagyonszerzési, 
forgalomba helyezési és a törzskönyv 
illetéket, valamint a kötelező felelős-

Folytatás az első oldalról

ségbiztosítás költségét. A támogatási 
kérelem befogadása megtörtént, a 
döntés határideje 2015. augusztus 
7. Ugyanerre a kiírásra a Csákvári 
Polgárőrség is benyújtotta pályázatát 
az Országos Polgárőr Szövetségen ke-
resztül, ezért a Hivatal ehhez a pályá-
zathoz csak adminisztratív segítséget 
biztosított.

Bízunk abban, hogy fejlesztési el-
képzeléseink megvalósítása külső 

források bevonásával – sikeres pályá-
zataink révén is – tovább folytatód-
hat, ami mind a csákváriak, mind az 
ide látogatók számára egyre inkább 
láthatóvá válik. Ennek érdekében 
továbbra is keressük az önkormány-
zatok részére megnyíló pályázati le-
hetőségeket, és a Csákvár város fej-
lesztési koncepciójához illeszkedőkre 
pályázatot kívánunk benyújtani.

Illés Szabolcs
polgármester
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Eseménynaptár
2015.07.01. – 08.31.

VÁROSI ESEMÉNYEK
JÚLIUS
25.     17:00   Fotókiállítás ● Csákvár Emlékház

AUGUSZTUS
3-7.                  Múzeumi tábor● Csákvár Emlékház
14.    17:00    Ezüstfenyő Néptánccsoport fellépése ● Szanatórium Kultúrterme
15.    17:00    Hobbi kiállíítás ● Csákvár Emlékház
20.                    Floriana nap ● Pihenőpark
22.    19:00    Kárpátia koncert ● Sportközpont
20.    16:00    Múzeumok éjszakája ● Csákvár 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 18.00
szerda 7.00 (nyáron)
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, péntek 17.30
szerda 6.30
szombat 17.00
vasárnap 10.30 és 18.00

A nyári szünetben augusztus 28-ig minden pénteken 20.00-22.00-ig 
PAPLAK-PARTY (játék, kötetlen beszélgetés) a plébánián.

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

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

Református  Egyház
Júl. 5. 11:00  Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
Júl. 12. 11:00  Családi vasárnap
Vasárnaponként, de. 10 órakor nyáron is mindenkit szeretettel várunk az istentisztele-
tekre, a református templomba. 

Nyári tábor:
Július 13-19. Balatonfüredi ifjúsági tábor.
Részvételi díj: 15.000,- Ft. Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban (Kálvin u. 9.), valamint 
az alábbi telefonszámokon: 06-20-931-8075 és 06-30-239-4680
A Lorántffy Református Óvodában és Bölcsődében folyamatos a beiratkozás, érdeklődni 
lehet az alábbi címen: Csákvár, Szent István u. 2. Tel.: 06-22-254-071. Szeretettel várunk 
minden kisgyermeket.

A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége: 8083 Csákvár, Kálvin u. 9. 
Tel.:06-22-354-071

Evangélikus  Egyház

JÚLIUS
Júl. 5. 11:00  Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)

Nyári táborok:
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

Családi vasárnap
Július 12-én „családi vasárnap” lesz a Református Egyházközségben – műso-
ros programmal, ebéddel de. 10 órai kezdettel, melyre mindenkit szeretettel 
várunk. 
● Loós Anita, a Bethesda Református Gyermekkórház pszichológusa, előadá-
sának címe: Kommunikációs zavar a családban. 
● Drábik János közíró „Trianon nincs befejezve… Nekünk mit kell tennünk?” 
címmel szól a jelenlevőkhöz. 
Kisvárosunk életében jelentős helyet foglal el a labdarúgás: 
● Bent maradtunk! – Nagy Sándort, az Egyesület elnökét és 
● Bent maradunk? – Toldi Gábort, az NB II. csapat edzőjét kérdezi a moderá-
tor, Giesz János.
A fenti programokon kívül verseket hallunk a Lorántffy óvodásoktól és a refor-
mátus hittanosoktól. Az intézményi kórus énekkel szolgál. 

Az erdélyi Zetelakáról érkező Ezüstfenyő Néptánccsoport
magyarországi turnéjuk egyik állomásaként lépnek fel 

a Szanatórium Kultúrtermében.
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt pénteken.

A belépés ingyenes!

EzüstfEnyő néptánccsoport
Szanatórium Kultúrterme

2015. augusztus 14. 17:00
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Képünk van róla

BALLAGÁS
Az Esterházy Iskola három nyolcadik osztályának tanulói búcsúztak el június 
12-én iskolánktól. Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanul-
mányi eredményéért, versenyeken való sikeres szerepléséért, iskolánk jó hír-
nevének öregbítéséért, iskolai műsorokban való feledhetetlen alakításáért 
nevelőtestületi dicséretben részesült SZAJKÓ MILDA. Igazgatói dicséretet ka-
pott ÁRKI KRISTÓF, BARASEVICH BORBÁLA, BURAI FANNI, CZINKÓCZKI ÁGNES, 
MOHL ENIKŐ, PÁLL ALEXA, TAMÁS DÓRA. Kitartó énekkari munkájáért elis-
merő oklevelet HORVÁTH DÁNIEL, kiváló sportmunkájáért elismerést ADOR-
JÁN ADRIENN, ILLÉS BALÁZS, MÁHR EVELIN, SÁNDOR ERIK, SÁNDOR STELLA, 
SCHNEIDER DÁVID, TAKÁCS GÁBOR kapott. 
Az elballagott diákoknak mindannyian kívánjuk, hogy a választott iskoláikban 
képességeiknek megfelelően tanuljanak és állják meg a helyüket.

DÉLVIDÉKI KIRÁNDULÁS
Az idén Délvidékre szervezett kirándulást a református egyházközség június 
19-20-21-én. Június 21-én, vasárnap a bácsfeketehegyi templomban Nt. Nagy 
Lenke hirdette az Igét, a kiránduló közösség pedig énekkel szolgált. A fény-
képen a zentai szórvány gyülekezet missziói háza előtt látható a csoport, az 
ottani gondnok asszonnyal. 

BÚCSÚZÓ NAGYCSOPORTOSOK
A Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde tanévzáró ünnepsége június 7-én 
volt a templomban, istentisztelet keretében. Ekkor búcsúztak a nagycsoport 
ballagó óvodásai is. Dr. Kis Boáz nagytiszteletű úr bibliai kifestő könyvvel aján-
dékozta meg a gyermekeket, az egyházközség nevében.

GYERMEKNAP

Június első szombatja csak a gyere-
keké volt Csákváron. A pihenőpark és 
a sportközpont területén rendezett 
gyermeknap buborékfocival, futó- 
és sorversenyekkel színes színpadi 
programokkal, kézműveskedéssel, 
sok-sok mókával és a remek idővel 
várta a kicsiket és nagyokat. A gye-
rekek remekül szórakoztak, ahogy a 
mellékelt képek is mutatják. 

A felnőtteknek állított egészgég-
sátrakban bicskei orvosok, nővérek 
biztosították az érdeklődők szűrő-
vizsgálatát.

A szülői munkaközösség köszöni 
mindazon cégeknek, magánszemé-
lyeknek felajánlásaikat, akik nélkül 
nem sikerülhetett volna ezt a ren-
dezvényt létrehozni, akár anyagi, 
akár kétkezi, akár egyéb segítséget 
nyújtva emelték a gyermeknap szín-
vonalát.
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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: augusztus 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

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

Beiratkozás a csákvári  
esti gimnáziumba

július 11. 900-1200

augusztus 26. 1500-1800

Helye: Esterházy Iskola

Értesítem a tisztelt állattulajdono-
sokat, hogy ismét állatorvosi ma-
gánpraxist folytatok. Védőoltások, 
elektronikus transzponder behelye-
zés (csipezés), külső - belső élőskö-
dők elleni kezelések, beteg ellátás, 
ellési segítségnyújtás, tanácsadás.
Dr. Halász György állatorvos Csákvár 
Telefon: 22 582 112
Mobil telefon: 20 44 56 256

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

2015. július 30-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.

Dieselesek figyelem! 
Hamarosan kiváló minősé-
gű gázolajjal bővül kínála-
tunk. A nyitás pontos napjá-
ról a későbbiekben értesítjük 
önöket.

Hordozható cserépkályha, Orion szí-
nes TV, szőlődaráló eladó
Érd.: 20/394-6235

Csákváron a Vajda u. 12-ben két útra 
nyíló, duplatelkes, felújításra szoruló 
családi ház eladó. Ár: 4,5 millió.
Tel.: 30/208-0446, 70/260-3351

Képünk van róla

D. Prax Ágnes kiállítása
Július 4-én nyílt kiállítás Dudásné Prax Ágnes festőművész (középen) képeiből 
a Csákvár Emlékházban, mely a hónap végéig várja az érdeklődőket. Feindrich 
Veronika előadásában elhangzott francia sanzonok, és a csákvári gyökerű mű-
vésznő páratlan festményei egy különleges világba varázsolták a látogatókat. 
Az alkotások a mai világ jellegzetes pillanatait ragadták meg karakteres port-
rékon keresztül. Ágnes bevallása szerint ugyan negyven éve él a fővárosban, 
mégis Csákvárinak érzi magát, és örömmel tölti el, ha az egyre szépülő kisvá-
rosba látogathat.

Helytörténeti táblák
A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület által elnyert „Irány Csákvár” című pá-
lyázat keretében készült 9 információs tábla a fontosabb idegenforgalmi he-
lyeken került kihelyezésre. A hiányzó anyagi forrást az egyesület biztosította. 
Az emléktáblákon látható fotók egy régi képeslapgyűjtemény részei. Az infor-
mációs anyag összeállításában a Pro Vértes segítette az egyesület munkáját.
A Báracházi-barlanghoz vezető utat nyilak jelölik, az oda látogatók a bejárat-
nál is találkozhatnak egy ilyen helytörténeti táblával.


