ÍRJ MESÉT!

EBRENDÉSZET
Bodmér Község Önkormányzatának részletes tájékoztatója
az ebrendészeti hozzájárulásról.
2. oldal

A nagy sikerre való tekintettel
szeptember végéig meghos�szabbítottuk a meseíró pályázat beadási határidejét.
3. oldal

FÁBIÁN JANKA

FLORIANA NAP

Okt. 6-án 18 órai kezdettel író-olvasó találkozó Fábián Janka írónővel a Floriana Könyvtárban, ahol
könyvei folyamatosan kölcsönözhetőek.

Két oldalas képes beszámolónkat olvashatják városunk nagyszabású ünnepéről.

5. oldal

6-7. oldal

Csákvári-Bodméri Hírmondó

XXV. évfolyam 8. szám 2015. szeptember

Tájékoztató az orvosi
rendelő felújításáról
Tisztelt Csákváriak!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy
a Csákvár Város Önkormányzatának
juttatott kormányzati támogatás
felhasználásával újra önkormányzati tulajdonba került Egészségház
(Csákvár, Szabadság tér 5.) átalakítása, felújítása 2015. szeptember 1.
napjával megkezdődött.
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a felújítást
olyan helyi generálkivitelező végezze, aki csákvári lakosokat foglalkoztat, ezért hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos közbeszerzés
eredményeként a LINGURÁR-ÉP Kft.
került kiválasztásra a felújítás fővállalkozójaként.
A Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete által – kormányzati támogatásból és saját erőforrásból – biztosított 34.907.496 Ft+ÁFA

költségvetésből a következő korszerűsítési munkák valósulnak meg:
• A földszintes épület belső része
építészetileg és gépészetileg átalakításra, felújításra kerül.
• Minden háziorvos az elvárásoknak megfelelő elhelyezést kap külön orvosi szobával.
• A rendelők mindegyike megközelíthető lesz az előtérből.
• Az elavult WC csoport áthelyezésre és felújításra kerül.
• Akadálymentessé válik az épület
(mozgássérült WC, feljáró rámpa,
megfelelő nyílászárók).
• A gépészeti és villamos berendezések (vezetékek is) felújításra
kerülnek.
• Új gázkazán kerül beépítésre.
• A régi fa nyílászárók műanyag
nyílászárókra lesznek kicserélve.
• A bejárat mellett fedett babakocsi tároló kialakítására kerül sor.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
felújítás 2015. szeptember 30. napjáig tartó I. üteme a következő fontosabb változásokkal jár:
• a védőnői szakfeladat ellátása átmenetileg a szakrendelőben történik,
• dr. Varga László gyermekorvos rendelésére módosított rendelési idővel, dr. Zsigmond László háziorvos
rendelőjében kerül sor.
A felújítás időtartama alatt – a munkavégzés zavartalansága és a balesetveszély elkerülése érdekében – a
rendelő udvarára történő behajtás
és az ottani parkolás tilos!
A felújítással összefüggő eseteges
kellemetlenségekért kérjük megértésüket, türelmüket!
Illés Szabolcs
polgármester

Szüreti
felvonulás és bál
október 10.
14.00 Hagyományos szüreti felvonulás
20.00 Szüreti bál ● iskola tornaterme
A felvonulás megállóinál csákvári néptáncos gyerekek
táncolnak, énekelnek.
Belépõjegyek 1000 Ft-ért ,
Útvonal:
Támogató jegyek 500 Ft-ért kaphatók:
1. Széchenyi u. , Arany J.u.,Bokréta u., Városkút ivó ● megálló,műsor
Buncsák Istvánnál, Berényi u.
2. Petõfi u., Nemeskert ● megálló,műsor
Ált. isk. gazdasági irodájában
3. Temetõ köz, Árpád u.- Kálvária u.sarok ● megálló,műsor
Kaszapné Márti Virágboltjában
4. Mikes u.- Rákóczi u.sarok ● megálló,műsor
A benzinkúton,Trimmel Istvánnál
5. Damjanich u., Úttörõ tér ● megálló,műsor
Szabadság téri dohányboltban
6. Radnóti u., Csárda ● megálló,műsor
Támogató jegyek az osztályfőnököknél is vásárolhatók.
7. Szabadság tér ● megálló,műsor

FŐDÍJ ● 2 személyes Wellness hétvége Hartégen Gyula és a Kálvária Grill felajánlása

Az orvosi
ügyeleti
ellátás
jövőbeni
működése
Az orvosi ügyeleti ellátás jövőbeni
biztosítása érdekében kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen
zárult. A nyertes pályázóval – a korábbi szolgáltató – Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft.-vel a szolgáltatási
szerződés aláírása megtörtént, a
szolgáltató a folyamatos működéshez szükséges engedélyekkel
rendelkezik.
Az ügyeleti szolgáltatás igénybevételének feltételei és a szolgáltatás
színvonala a jövőben sem változik.
A Bicskei Központi Orvosi Ügyelet
ügyeleti rendelőjének címe:
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Az ügyelet rendelési ideje:
• munkanapokon 16:008:00-ig
• hétvégi és munkaszüneti
napokon 8:00-8:00-ig
Az ügyeleti telefon hívószáma:
22/311-104
Az ügyeleti telefonhívásokat az
Országos Mentőszolgálattal közös
diszpécserszolgálat diszpécserei
fogadják és a megfelelő kikérdezés
alapján döntenek arról, hogy az
esethez az orvosi ügyeletet küldik,
vagy rögtön mentőegység indul a
helyszínre, illetve szükség esetén
tanácsadást végeznek. Mindez
gyors, hatékony ellátást, a betegek
számára nagyobb biztonságot jelent a jövőben is.
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete folyamatosan vizsgálja annak lehetőségét,
hogy az ügyeleti ellátási központ
újból Csákváron működhessen.

Bodmér – Az ebrendészeti hozzájárulásról
Ahogyan azt az önkormányzati beszámolóban is olvashatták, 2016. január elsejétől hatályba lép Bodmér
Község Önkormányzat képviselő-testületének az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 8/2015. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete.
Mire jó az ebrendészeti hozzájárulás?
Az ebrendészeti hozzájárulás a
bodméri ebtartási kultúra előmozdítását szolgálja. Az önkormányzat
a beszedett hozzájárulás teljes ös�szegét az ebtartással összefüggésbe
hozható fejlesztésekre, állatjóléti és
közegészségügyi intézkedések támogatására (így például kóbor ebek begyűjtésének, chipleolvasó berendezés beszerzésének, az ivartalanítás és
a chipezés elvégeztetésének finanszírozására) forgatja vissza.
Az ebrendészeti hozzájárulás legfőbb
célja, hogy a felelős állattartás, a társállatok megbecsülésének terjedését
a településen élő lakosság komfortérzetének javításával összhangban
szolgálja. Ezt díjmentességekkel illetve differenciált díjelőírással kívánja
elérni.
Mely esetekben van mentesség az
„ebadó” megfizetése alól?
Az állatok védelméről és kíméletéről

szóló 1998. évi XXVIII. törvény több –
meglehetősen széleskörű – jogcímet
jelöl meg arra, ami alapján mentesül
az eb tulajdonosa az ebrendészeti
hozzájárulás megfizetése alól. Nem
kell fizetni az állatmenhelyről örökbe fogadott, illetve az ivartalanított
ebek, a törzskönyvezett magyar fajta kutyák (azaz komondor, kuvasz,
mudi, puli, pumi, magyar agár, rövid
szőrű magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla és az erdélyi kopó) után.
Mentességet élveznek továbbá a
mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, és terápiás ebek valamint a
közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott kutyák is.
A helyi rendelet értelmében továbbá nem szedhető hozzájárulás a 65.
életévét tárgyév január elsejéig betöltött tulajdonostól egy eb tartása
esetén.

Hogyan történik az ebrendészeti
hozzájárulás megfizetése?
A Hírmondó e példányával együtt
Bodmér minden lakcímére eljuttatunk egy ebösszeírási felhívást és
adatközlő nyomtatványt. A kitöltött
lakossági adatközlő lapok alapján
létrejött, és a lakosság által folyamatosan aktualizált nyilvántartás január
1-jei állapota lesz az alapja annak
az ebrendészeti hozzájárulás mértékét tartalmazó értesítésnek, amelyet a tulajdonos minden év február
28-áig megkap. Ennek alapján az
ebtulajdonos az ebrendészeti hozzájárulást a többi adók módjára csekken vagy átutalással minden naptári
év március 31. napjáig köteles megfizetni.

Mekkora az ebrendészeti hozzájárulás mértéke?
Ha mentesség nem igazolható, az
ebrendészeti hozzájárulás mértéke a tárgyév január elsején négy hónapos kort betöltött - ebenként:
a) veszélyes eb vonatkozásában:
20.000,-Ft,
b) minden más eb vonatkozásában:
b1) egy eb esetén 3.000,- Ft
b2) második eb estén 4.000,-Ft

Mi történik, ha január elsejét követően új kutya „áll a házhoz” vagy az
eb a bejelentést követően elpusztul?
Az önkormányzati rendelet értelmében a tulajdonos tizenöt napon belül
köteles bejelenteni az eb tartásával
kapcsolatos változásokat, így például
ha új kutyát nevel, vagy ebe betöltötte a négy hónapos kort, s azt is, ha az
eb év közben elpusztul vagy elaján-

b3) minden további eb esetén
6.000,-Ft évente.

dékozásra kerül. Ezeket a bejelentéseket azonban az adó szempontjából
csak a következő év január elsején
lehet figyelembe venni, az adófizetés
egész évre vonatkozóan a január elsejei állapot szerint történik.
Mit jelent a felelős kutyatartás?
Háziállataink, így a kutyák is felelős,
odaadó gondoskodást igényelnek.
Nem elég egy kutyakölyköt megvenni, azt tanítani, gondozni, etetni,
nevelni kell. Mindez rengeteg energiát, időt és persze anyagi áldozatot is
jelent. A kutyák sem mentesek a betegségektől, bár szerencsés esetben
csak az évi kötelező oltásokat kell beadatni nekik, ami szintén több ezer
forintot jelent. Bízom benne, hogy
ha ezt sikerül tudatosítani, akkor
a leendő gazdák időben végiggondolják, hogy mekkora teher, anyagi
áldozat, odafigyelés és törődés egy
kutyáról élete végéig gondoskodni. A
felelős állattartást közügynek kell tekintenünk. Természetesen e fogalom
alá tartozik az is, hogy minden tulajdonos úgy tartsa a kutyáját, hogy a
szomszédságában lévő lakók, a közterületen tartózkodók nyugalmát ne
zavarja és senkinek a testi épségét,
egészségét ne veszélyeztesse.

BODMÉREN IS FEJLESZTI HÁLÓZATÁT A TELEKOM
Ide is megérkezett a szupergyors internetezés élménye

2015-ben megkezdődött Bodméren is a Telekom nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élő Telekom
előfizetők is élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív tévé szolgáltatást.
A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte 440 000 háztartás számára válik elérhetővé a nagysebességű szélessávú internet 2015 végéig,
amit a vállalat több milliárd forintos beruházással segít elő. Bodméren az év végéig több, mint 100 itteni háztartás számára nyílik meg a lehetőség,
hogy használhassa majd a szupergyors technológiát.
De mit jelent ez a bodmériek számára?
Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbinál gyorsabb internetet; olyan érzést, mintha magasabb fokozatba kapcsolnának a
számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést és -megosztást is jelent. Hamarabb letöltődnek az emailek,
egyszerűbben és élvezetesebben használhatják majd ez előfizetők a közösségi oldalakat is. Egyúttal új szolgáltatások is elérhetővé válnak, így
például már itt is élvezhetővé válik az interaktív tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhető élő adás, a
programozható és egy gombnyomással rögzíthető műsorok, a digitális műsorújság, a Videotéka, vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos online
alkalmazások.
2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhetően megnyílik az út ahhoz, hogy a legújabb infokommunikációs megoldásokra alapozva még magasabb
minőségű szolgáltatások váljanak a bodmériek számára is elérhetővé, valamint a közösségi életet, a helyi kis- és közepes vállalkozásokat támogató
környezet alakuljon ki. A szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálhatnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válhat
működésük, javulhat a versenyképességük.
A Telekom szisztematikusan haladva építkezik, tervei szerint a helyi lakosok teljes körű tájékoztatást kapnak majd a vezetékes hálózat kiépítése miatt
zajló munkálatokról minden érintett helyen.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely már meghaladta a 91%-os kültéri lakossági lefedettséget;
a vezetékes és mobilhálózati fejlesztések hozzájárulnak a Digitális Magyarország célkitűzéseinek mielőbbi megvalósulásához is.
További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.
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Eseménynaptár
2015.09.01. – 10.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római Katolikus Egyház
Plébánia hivatali órái:

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

Telefon 30-3323706, (22) 354-369

Az Istentiszteletek általános rendje:
Szentmisék

hétfő 18.00 ; szerda reggel 7.00
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, péntek 17.30; szerda 6.30
szombat 17.00; vasárnap 10.30 és 18.00

Szeptember

VÁROSI ESEMÉNYEK
SZEPTEMBER

18. 17:00 Szekeres Károly kiállítása ● Csákvár Emlékház
19.
Kulturális Örökség Napja
14:00-tól Látványásatás, római kori gyermekjátékok ● Régi iskola udvara
Nádorfi Gabriella előadásai:
15:00 Csákvár a római korban ● Régi iskola
16:30 A Seuso kincsek ● Régi iskola
13.
Szabó Laci bácsi emléktúra ● Indulás a Szabadság térről
25. 14:00 Alzheimer Café – Hozzátartozói fórum
● Római Katolikus Szeretetszolg. Csákvári Otthona, Szt. Vince utca 2.
26. 9:00 XV. Mihály napi Lovas és Pásztortalálkozó ● Csikó akol

OKTÓBER
5-12.
10. 14:00
23. 16:00
30. 15:00

Őszi könyvtári napok ● Floriana Könyvtár
Szüreti felvonulás és bál ● Esterházy Iskola
1956 okt. 23-i megemlékezés ● Házasságkötő terem
Halottak napi megemlékezés ● csákvári ravatalozó

5. 10:00 – 16:00 Látónap Székesfehérváron

Központi témája: A keresztény család tanúság-tétele a plébánián és a civil
közösségekben
6. Évközi 23. vasárnap Veni Sancte - iskolai évnyitó szentmise
13. Évközi 24. vasárnap egyházmegyei zarándoklat a bodajki búcsúra, a püspöki
szentmise 10.30–kor kezdődik

20. Évközi 25. vasárnap
25-26. Egyházmegyei Ifjúsági Zarándoklat
20. Évközi 27. vasárnap, a Szentírás vasárnapja

OKTÓBER

4. Templomunk búcsúja, püspöki szentmise, bérmálás

Református Egyház
Szeptember

Megkezdődött a hitoktatás! Kérjük a kedves Szülőket, kísérjék figyelemmel, hogy gyermekük a keddi hittanórán részt vegyen.
Vasárnaponként, de. 10 órakor diák-istentiszteletet tartunk a templomban, ahová
várjuk az iskolás korú gyermekeket.
11.
Gyülekezeti kirándulás Debrecenbe és a Hortobágyra Debrecenben
látogatást teszünk a Nagytemplomba és a Református Kollégiumba, megtekintjük az Oratóriumot, ahol annak idején az Ideiglenes Nemzetgyűlés székelt, élén Kossuth Lajossal.
20. 10:00 Istentisztelet – Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde tanévnyitója
30. 10:00 Iskolás hittanosok tanévnyitója
A Lorántffy Református Óvodában és Bölcsődébe folyamatos a felvétel, érdeklődni lehet
az alábbi címen: Csákvár, Szent István u. 2. Tel.: 06-20-931-8075.
Szeretettel várunk minden kisgyermeket!

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

Evangélikus Egyház
Szeptember

6. 11:00
13. 11:00
16. 18:30
19. 11:00
20. 11:00
27.

Úrvacsorai tanévnyitó istentisztelet
Istentisztelet
Férfikör (szerda)
Budapest: Országos Presbiterkonferencia (szombat)
Istentisztelet (vasárnap)
Gyülekezeti kirándulás (nem tartunk istentisztelet)

Október

4. 11:00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
4. 18:00 Zenés áhitat (vasárnap)
8-12.
„72 óra kompromisszumok nélkül”
11. 1:00 Őszi betakarítási hálaadás (vasárnap)
11. 16:00 Egyházmegyei kórustalálkozó Szákszenden (vasárnap)
Szeptember hónap igéje:
Jézus Krisztus mondja:
„Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.” (Máté 18, 3)

Csákvár-Gánt Tv

S zeptem b e r H A V I M Ű S O R A
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember

3. cs.
7. h.
10. cs.
14. h.
17. cs.
21. h.
24. cs.

Szeptember 28. h.
Október
1. cs.
Október
5. h.

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

Nagy-Zengő Tábor zárókoncert
Nagy-Zengő Tábor zárókoncert (ism.)
Floriana nap 1. rész
Floriana nap 2. rész
Floriana nap 1. rész (ism.)
Floriana nap 2. rész (ism.)
Iskolai évnyitó
Csákvár a római korban (Nádorfi Gabriella)
A Seuso kincsek (Nádorfi Gabriella előadása)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Meseíró pályázat

A FLORIANA KÖNYVTÁR MESEÍRÓ PÁLYÁZATOT hirdet a Csákvári Hírmondó
megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. Bárki pályázhat – életkori megkötés nincs. Várjuk a gyerekek, felnőttek, nagyszülők jelentkezését 0 – 100
éves korig. Olyan meséket várunk, amiket a jelentkezők maguk írnak, bepillantást engedve saját titokzatos mesevilágukba.
A művek témája szabadon választott.
Terjedelme kb. 3 gépelt A/4-es oldal.
Illusztráció lehetséges.
Beadási határidő: 2015. szeptember 30.
Benyújtható jeligével ellátva, az életkor kategória feltüntetésével
postán vagy személyesen a Floriana Könyvtárban (Csákvár, Széchenyi
u. 8.), vagy elektronikus úton a florianakonyvtar@gmail.com e-mail
címre. Kérjük, tárgyként tüntessék fel: „Floriana meseíró pályázat”.
A pályázathoz külön dokumentumban kérjük mellékelni a jelentkező
nevét, életkorát, címét, ha van, telefonszámát és e-mail címét.
Egy versenyző több pályaművel is nevezhet.
Elbírálása két kategóriában történik: külön díjazzuk a 16 év alatti gyermekeket
( I. kategória ) és a 16 év feletti felnőtteket ( II. kategória ). A győztesek értékes
könyvutalványokat nyernek. A legjobb munkákat megjelentetjük a Hírmondó
hasábjain.
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
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tábor Boglártanyán
Gyüre Gergely vizsgálja az egyik odút
Boglártanyán, ahol 23 csákvári társa
kíséretében jutalomtáborozáson vehetett részt június 22-24-ig. Ebben
az évben először vértesboglári és
csákberényi gyerekekkel kiegészülve
tölthették el a 3 felejthetetlen napot.
Az önkormányzat és Viszló Levente
támogatásának köszönhetően, a helyi madarak és fák napi vetélkedősorozat győzteseiként pihenhettek,
tanulhattak és játszhattak ezen a
szép helyen. A tanulók kirándultak,
odú telepet ellenőriztek, éjszakai
túráztak, fecskefészek felmérést végeztek, madarakat gyűrűztek, madármentésről vetítéssel egybekötött
előadást hallgattak, fénycsapdával
befogott ízeltlábúakat vizsgáltak, állatokat gondoztak, megismerkedtek
a biokertészet rejtelmeivel, és közelről nézhettek meg néhány ragadozó
madarat. Közben sokat fociztak, csocsóztak, pingpongoztak, hintáztak,
számháborúztak és finomakat ettek.

Sikeresen zárult a hetedik múzeumi tábor is
Hetedik alkalommal rendezte meg
a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület múzeumi táborát, amely évről
évre egyre népszerűbb a csákvári
gyerekek körében.

Patikaszentelés
Fejér megyében a harmadik legrégebben alapított gyógyszertár utódja a Nagygyőry Elemér által vezetett
csákvári Pax Gyógyszertár, melyet
1821-ben alapították.
Megtörtént a felújítás, ez alkalomból Gerendai Sándor esperes úr és
Szebik Károly lelkész úr szentelték
és áldották meg augusztus 14-én. A
megújult gyógyszertár szép külsővel
és belsővel áll a gyógyulni vágyó betegek rendelkezésére.
„Szeretném megköszönni a csákvári
betegeknek, hogy türelemmel és
megértéssel viselték a felújítással
járó nehézségeket.”
Nagygyőry Elemér
gyógyszerész
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Zetelakai néptánccsoport
Csákváron
A 2002-ben alakult erdélyi Ezüstfenyő Néptánccsoport idei 10 napos
turnéjukon Csákváron is felléptek
augusztus 14-én a Szanatórium kultúrtermében. A Kovács Imre vezette
együttes Zetelakáról érkezett, a település a Hargita hegyvonulat nyugati
lejtői és a Nagy Küküllő folyó találkozásánál fekszik. A csoport székely
népdalokkal, versekkel színesített
táncelőadását láthatta a népes közönség. Repertoárjukon szerepelt
kisküküllőmenti leánykörtánc, sűrű
és ritka pontozó, udvarszékhelyi,
moldvai, marosszéki illetve mezőségi
táncok. A 2015-ös turné szervezésében nagy segítségükre volt Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő. Ellátásukról a Publó éttrem és a Szent
Orbán Turistaház gondoskodott.

Az esemény 2008-ban került először
lebonyolításra Kunstár Béla főszervező, az egyesület tagja vezetésével. A
tábor életre hívásának célja az volt,
hogy a gyerekeket megismertessék
a múzeum életével, a múzeumban
folyó munkával. Akkor 10 fő táborozó vett részt a programokon. 2010ben már 32 gyerek kapcsolódott be a
munkába és a szórakozásba, s innentől kezdve a létszám évről-évre nőtt,
így érte el az idei rekordnagyságot a
110 főt. A főszervező lelkes segítői
már az első évtől kezdve Bodrogai
Gyuláné Erzsi néni és Kunstár Béláné
voltak. A gyermeklétszám növekedésével szerencsére az önkéntes segítők száma is szépen gyarapodottt, s

több közösségi szolgálatot teljesítő
középiskolás is bekapcsolódott a lebonyolításba. Más táboroktól eltérően, ebben ingyen vehetnek részt
a gyerekek. Étkezésüket nagyszabású
összefogással valósítják meg a szervezők: a reggeli, ebéd és az uzsonna
szülői és vállalkozói támogatással
valósul meg. A 2014-es és 2015-ös
években az ebédet szerencsére már
pályázattal elnyert összegekből tudták biztosítani.
A tábor népszerűségét bizonyítja az
is, hogy nemcsak az iskolások és a
csákváriak körében ismert, hiszen
évek óta egyre több óvodáskorú is
jelentkezik, és egyre több a csákvári
kötődésű, de más településen élő
gyermek részvétele is az eseményen.
Köszönet illeti meg a szervezőket,
támogatókat és lebonyolítókat a
hetedik múzeumi táborért, akik szeretettel várják vissza a gyerekeket
2016-ban is.
Szmolkáné Bene Ibolya

Képünk van róla
Köszönetnyilvánítás
A Vaskapu Hagyományőrző Egyesület valamint a résztvevő kárpátaljai
gyermekek nevében
megköszönöm mindazoknak, akik a
Kárpát-Vértes Keresztény Gyermektábor lebonyolításában egyesületünknek segítséget nyújtottak.
Név szerint:

Kárpát-Vértes Keresztény
Gyermektábor
A Vaskapu Hagyományőrző Egyesület kárpátaljai gyermekek részére 8
napos táborozást szervezett, amelyre 07.11-től 07.18-ig Csákváron
került sor. A 20 fő gyermek és 3 fő
pedagógus a Nagyszőlősi járásból
Szőlősgyuláról érkeztek.
Egyesületünk sokrétű és tartalmas
programokkal igyekezett a gyermekekkel feledtetni az otthoni gondokat. A tábor fővédnöke Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr volt.
Vitéz Molnár Gazsó János a Vitézi
Rend főkapitánya és vitéz Szatmáry
László budapesti törzskapitány kíséretében Parlament látogatáson vehettek részt.

Illés Szabolcs Csákvár város polgármesterének köszöntője után vendégeinkkel istentiszteleten vettünk
részt. Ezenkívül dunai hajókirándulás, barlangászat, Budapest és Székesfehérvár nevezetességeinek a
megtekintése, hegyi túrázás, többszöri fürdőzés a Velencei-tóban,
Csákvár és környékének építészeti, néprajzi, természeti értékeinek
megismerése (Geszner-ház, Vértes
Múzeum, Vaskapu-völgy, Puskaporos
Torony, korongozás, Esterházy Kastély stb.), pusztabuszozás, lovaglás,
motorozás, valamint rendészeti nap
keretében a Bicskei Rendőrkapitányság és Tűzoltóság megtekintése is
szerepelt a programban. Látogatást
tettek baracskai testvéregyesületünknél, ahol az íjászat és kardvívás
alapjait sajátíthatták el. A táborzá-

rást megtisztelte jelenlétével Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő úr,
Molnár Krisztián úr, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke, dr. Balázs Sándor
rendőralezredes, rendőrségi főtanácsos, a Bicskei Rendőrkapitányság vezetője is. Ezenkívül részt vettek még
nagyszámú támogatóink, akik nélkül
ez a tábor nem jöhetett volna létre. A
záró műsorban művészek, valamint a
résztvevő gyermekek szereplésével
igazán jó hangulatban telt a búcsúzás. A gyermekeket élményekkel és
ajándékokkal gazdagabban adtuk át
szüleiknek.
v. Pintér András
hadnagy
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület
elnöke

Őszi könyvtári
napok
Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2015. július 02-án Kálhok Bence a
Szabadság utcába,
2015. július 09-én Adamek Botond a
Petőfi utcába,
2015. július 17-én Rosta Lilla a Kossuth utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!

A Floriana Könyvtár ebben az
évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez. Október 6 és 11 között
minden napra szervezünk programot, kicsiknek, nagyoknak
egyaránt. Készülünk csákvári
képeslap-kiállítással, meseíró
versennyel, előadással, tovább
folytatódik az 50,- Ft-os könyvvásár a kivezetett könyveinkből.
Ez a hét a „megbocsájtás hete”
lesz, elengedjük a késedelmi díjakat. Ingyenes lesz a beiratkozás, a számítógép és wifi használat.

A tavalyi nagy sikerű író-olvasó
találkozók sorát most október
6-án, kedden tovább bővítjük.
18 órakor Fábián Janka írónő
lesz a vendégünk.
A részletes programokért kérjük, figyelje a plakátokat, Csákvár város honlapját és a Floriana
Könyvtár facebook oldalát!
Szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklődőt.
Szekeresné Horváth Zsuzsanna

Tessely Zoltán (országgyűlési képviselő)
Molnár Krisztián (Fejér megyei Közgyűlés elnöke)
Illés Szabolcs (Csákvár város polgármestere)
Kiss László (vállalkozó) és munkatársai
Csuta Zsolt (Csuta Cukrászda)
Dr. Balázs Sándor rendőr alezredes,
rendőrségi főtanácsos (bicskei rendőrkapitányság vezetője)
Magasi István (vállalkozó)
Ifj. Magasi István (vállalkozó)
vitéz Czeilinger Tamás (vállalkozó)
vitéz Molnár Gazsó János (a vitézi
rend elnök főkapitánya)
vitéz Szatmáry László (a vitézi rend
budapesti törzskapitánya)
Viszló Levente (Pro-Vértes Közalapítvány)
Nagy Piroska és a Viszló Trans
Spergelné Rádl Ibolya (Gánt község
polgármester asszonya)
nagytiszteletű dr. Kiss Boáz református lelkész
Hartégen Gyula (Kálvária Söröző)
Ujcz Ágnes (keramikus népi iparművész)
Kunstár Béla
Kunstár Béláné
Kulcsár László
Galántai Gábor és Galántai Kata
(Árpád népe Hagyományőrző Egyesület)
Metlágel Imre (vállalkozó)
Folmeg László (vállalkozó)
Szajkó János (vállalkozó)
Katolikus Caritas (Csányi István,
Némedi István)
Pintérné Cséplő Anita
Keresztes István (vállalkozó)
T. Varjú Motorosklub
Győri Magdolna Valéria
Oláh Zsanett
Salamon Csabáné
Fodor Imréné
Ifj. Fodor Imre
Juhász Mihály (vállalkozó)
Nagy Sándor (vállalkozó)
Buncsák István (vállalkozó)
Janky Béla (vállalkozó)
Juhász Mihály (Szalay Könyvkiadó)
vitéz Pintér András
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület
elnöke
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FLORIANA NAP
Az idei Floriana Nap számos újdonsággal szolgált a város lakossága
részére. Az egy napos rendezvény
reggeltől késő éjszakáig számos élménnyel várta az érdeklődőket.
A délelőtti szakadó eső próbára tette a résztvevőket és a szervezőket
egyaránt, de a közös összefogás és
egymás bíztatása végül meghozta az
eredményt. A „Kézműves falu”-ba
érkezett összes vállalkozó kitartott,
egymást segítve sátorponyva, nylonzsák és egyéb eső elleni védelemre
szolgáló eszközök – és jókedv, humor
– kölcsönzésével. Sajnos a délelőtti
vadászkutya bemutató az eső miatt
elmaradt
A délelőtti meseelőadást már izgatottan várták a gyerekek. Bátran
felmentek a színpadra és együtt táncoltak a szereplőkkel, akik mesékből
ismert hercegnőknek öltözve szórakoztatták a legkisebbeket.
Sokan vették igénybe az egészségsátrat, ahol az Idősek Otthona munkatársai egészségügyi szűréseket végeztek.
Délután már szikrázó napsütésben
csodálhatták a kilátogatók a sok kézműves terméket, kóstolhatták a finom falatokat. A gyerekek birtokba
vették a népi játszóteret. Egész nap
kézműves foglalkozásokon vehettek
részt, korongozhattak. Sok mókás kifestett gyerekarcot, csillámtetoválást
lehetett látni a parkban egész nap.
A városebéd hagyományosan vadgulyás volt, melyet a Képviselő-testület
tagjai szervíroztak.
Ezután kezdődtek a színpadi programok. Hosszú idő után először újra fúvós zene hangzott fel a park fái alatt,
térzenét adott az Oroszlányi Bányász
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Koncert Fesztivál Fúvószenekar Sági
Richárd vezényletével, aki a Dallam
AMI zenetanára már 6 éve. A zenekarban két csákvári zenész is játszik.
Fergeteges sikerük volt.

Csákvár Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a
Floriana Nap programjainak a lebonyolításában részt vállaltak, segítséget nyújtottak:

Az önkormányzati ünnepséggel
folytatódott a program. Ünnepi
beszédett mondott Eperjes Károly, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész. Ezután az Új
Kenyér megáldása következett, majd kitüntetések átadására került sor.

A színpadi dekorációt a Fejér Megyei
Integrált szociális Intézmény vezetőjének, Cséplőné Gönczi Veronikának
és munkatársainak, a virágdekorációt
Gellér Gyöngyinek köszönhetjük.

Délutántól a színpadi szereplések
következtek. A lovasberényi Rámás Csizma Néptánccsoport előadásában az „István, a király” c.
zenés-táncos produkciót láthattuk,
majd a gánti Német hagyományőrző Gyermektánccsoport kedves
műsora következett. Óriási sikere
volt a zámolyi Őszidő Nyugdíjasklub
zumba-paródiájának. A lelkes hölgyek járókeretes, botra támaszkodó,
fejkendős öregasszonyokként tápászkodtak fel a színpadra, ott aztán
amint a zene felhangzott, a botokat
elhajítva fergeteges „szexi” táncot
produkáltak, majd fiatalokat megszégyenítő gyorsasággal lelibbentek
a lépcsőn.

Sokat nevetett a közönség Lorán Barnabás, Trabarna humorista műsorán.
Ekkor már nagyon sokan gyűltek a
színpad köré és várták az est sztárfellépőjét, Bereczki Zoltánt, akit alig
akart elengedni a fantasztikus műsor
végén a csákvári közönség.
A 2012. évi X-Faktor legjobb női
hangja, Antal Timi műsora következett. Bájos lényével és csodás
hangjával igencsak belopta magát a
hallgatóság szívébe. Rengeteg közös
fotózás után őt is az autóig kisérték
a rajongók.
Az idei Gyereknap „Ki Mit Tud”-jának
I. helyezett szereplői, a csákvári Esterházy Iskola VII/b. osztályos lányai,
a „Black Angels” – Goldschmidt Rebeka, Novák Georgina, Benczik Regina, Hajagos Fruzsina és Szakács
Rebeka – most itt a színpadon is
előadták a nyertes táncprodukciójukat. Sötétedéskor a Floriana napok
állandó szereplője, a csákvári Keleti
Álom Hastánccsoport vezetője, Sepsi
Krisztina gyertyafényes, igen látványos produkciója szórakoztatta a közönséget. A napot a Viking Zenekar
koncertje zárta.
A programokról a nap folyamán kikiáltónk, Mihályi Dávid dobszóval tájékoztatta a közönséget.

A rendezvénysátrat Hartégen Gyula
bocsátotta a rendelkezésünkre, Kardos János és munkatársai állították
fel, Hartégen Gyula finanszírozta a
Viking Együttes fellépését is. A színpad és a sátrak villanyszerelési munkáit Adamek Tibor és Cservenka Géza
végezte. A sátrakat és a pavilonokat a
Pro Vértes Nonprofit Zrt. bocsátotta
a rendelkezésünkre és munkatársai
állították fel.
A rendezvény biztosításáról a Csákvári Polgárőrség, a Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Mészáros Tamás és munkatársai gondoskodtak.
A városebéd Laci bácsi – Kiss László
– konyháján készült, a hozzávalókat a
Vértesi Erdő Zrt., a Csákvári Honvéd
Vadásztársaság, a Csákvári Vértesalja
Bérkilövő Vadásztársaság, Zimmermann István, ifj. Antalffy György és
a Csák-Pék Kft. biztosította. A vadászkutya bemutatót Takács Gábor szervezte (és vezette volna), az ajándékokat az Alpha-Vet Kft. ajánlotta fel
(sajnos ez az eső miatt elmaradt).
Az egészségsátorban Knausz Imre és
munkatársai álltak helyt a vendégek
és a fellépők ellátásában Horváth Józsefné, Buncsák István, Kiss László és
Nagy Sándor vállalt szerepet, az ajándék bort Czibik István borász ajánlotta fel (díszpolgároknak, fellépőknek),
a kerámia ajándéktárgyak Ujcz Ágnes
fazekas munkái.
Versegi-Herczeg Balázs és Farkas Róbert a vásározók fogadásában, technikai munkálatokban és szállításban
nyújtottak segítséget.
A kézműves sátorban Ujcz Ágnes,
Kisfaludy Sándorné, Véber Józsefné,
Csókó Tünde, Orlovits Regina, Benedek Fruzsina, Fekete Viktória, Király
Kitti és Pállné Klupács Ibolya fogadta
a gyerekek rohamát.
A rendezvény szervezésében és lebonyolításában önkéntesek, diákok és
a rendezvényszervező csapat aktivistái nyújtottak segítséget. Köszönet
mindazoknak, akiket név szerint nem
tudtunk felsorolni, akik bármilyen
módon a Városnap sikeres lebonyolításához hozzájárultak.

Kincskereső
Kitüntetettek

1.) Esterházy Mónika
Posztumusz díjas grófnő (19282015)
Posztumusz díjjal tüntette ki Esterházy Mónika grófnőt Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Esterházy Mónika 1928. április 20-án
látta meg a napvilágot gróf Esterházy
Móric és Margit, szül. Károlyi grófnő,
lányaként Csákváron. Mónikának nagyon viszontagságos és küzdelmes
élete volt. Édesapja parlamenti képviselő, kormánytag, majd miniszter-

2.) Horváth Józsefné
„Csákvár Díszpolgára”
„Csákvár Díszpolgára” elismerő címet kapott Horváth Józsefné Csákvár
Város Önkormányzatának Képviselőtestületétől.
Horváth Józsefné, akit a legtöbben
Margit néniként emlegetnek, 1970ben került Csákvárra. 1989-től a mai
napig a Csákvári Csárda tulajdonosa
és üzemeltetője, ezzel munkahelyeket teremtett településünkön.
Rendszeresen támogatja a csákvári
programokat, mint például a 15 éve
megrendezésre kerülő Mihály napi
lovas- és pásztortalálkozót, a több
mint 20 éves múltra visszatekintő szüreti felvonulást, az évenkénti

elnök volt. A múlt század harmincas
éveitől szemben állt az egyre erősödő német-fasiszta orientációval,
amelyért végül koncentrációs táborba is került. Ezekben a nehéz években Mónika édesanyjával, Margittal
élt a majki birtokukon és fuvarozásból éltek. Mónika a második világháború során elvesztette testvérét,
Marcellt. Másik testvére, Menyhért
pedig 1954-ben gyermekparalízisben halt meg. A kiskunfélegyházi katolikus gazdasági Konstantinumban
végezte középiskoláit, a háború után
1948-ban érettségizett. Két évvel később a „Magyar Népköztársasággal
kapcsolatos negatív megnyilvánulásai“ miatt letartóztatták és a kistarcsai internációs táborba vitték, ahol
1950 márciusától 1953 szeptemberéig nehéz körülmények között más
politikai foglyokkal együtt tartották
fogva. Az 1956-os politikai helyzet
kiéleződése miatt Ausztriába menekültek. Mónika angolul, németül és
francia nyelven is beszélt, így nyugdíjba vonulásáig Bécsben idegen
nyelvű levelezőként dolgozott. Egy
lánya született, Nóra, aki pszichológusként dolgozik.

Esterházy Mónika a rendszerváltást
követően a katolikus egyházon keresztül vette fel a kapcsolatot ismét
Csákvárral. Karácsony előtt mindig
pénzadományt küldött a plébánosnak, hogy a szegényeket támogassák belőle. Többször járt Csákváron,
jó kapcsolatot alakított ki az egykori
kastélyukban működő kórházzal, a
település vezetőivel. Büszke volt in-

tézményeinkre. 2007-ben jelen volt
azon az ünnepségen, amelyen a
csákvári általános iskola felvette Esterházy Móric nevét. Mónika haláláig
a Kärtnerstraßén, az Esterházy Palota
magánlakrészében lakott. 2015. február 24-én, 87 éves korában hunyt el.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Esterházy György, dr. Nemeskéri Nóra és férje

környebányai táborban a csákvári
kisdiákok ingyenes étkeztetését, valamint a lovas rendezvényeket, és a
Hősök napján a díszőrséget álló huszárok ellátását.
Margitka a férje által alapított gidrán
ménes hozzáértő tulajdonosa, a fajta tenyésztésének továbbvivője. Általa az ország harmadik legnagyobb
gidrán ménesével büszkélkedhet településünk.
Férjével együtt anyagilag is támogatta a Turul szobor és az első és
második világháborús emlékhely
kialakítását, a kerekhegyi régi kálvária helyén kereszt állítását, a csárda
előtti köztér szépítését, valamint az
országosan egyedülálló Lőportorony
helyreállítását.

3.) Konrad Heck
„Csákvár Tiszteletbeli Polgára”
„Csákvár Tiszteletbeli Polgára” kitüntető címet adományozott Konrad
Heck úrnak Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Konrad Heck a pyrbaumi testvérkapcsolat egyik a kezdetektől meghatározó személyisége és egyben motorja volt, az elsők között mélyítette el
a kapcsolatot. Ingatlant is vásárolt
Csákváron.

Szorgalmazta a települési kapcsolat
mellett a két evangélikus egyházközség mielőbbi kapcsolatfelvételét,
aminek köszönhetően közel 20 éve
minden nyáron találkozik a két közösség énekkara és ifjúsági csoportja. Tulajdonképpen mára ez vált a
két település között a legintenzívebb
kapcsolattá.
Konrad Heck úr és egész családja
nemcsak szavakkal, hanem tettekkel,
sokszor adománygyűjtő akciókkal is
segítette a két település minél szorosabb és harmonikusabb együttműködését.
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Hirdetések
Tv+Internet+Telefon a Kábelsat-2000 Kft-től
89 digitális és 24 HD csatorna már 2850 Ft-tól
(Internet és Telefon előfizetés mellett)

Kedvező árú, stabil internet csomagok
Csak Internet

Ktv vagy Telefon
előfizetés esetén

KTV és Telefon
előfizetés esetén

Kábelnet Start+ (3 mbps/ 0.5 mbps)

2 490 Ft

1 990 Ft

1 990 Ft

Kábelnet 10 (10 mbps/ 1 mbps)

3 990 Ft

3 590 Ft

2 990 Ft

Kábelnet 20 (20 mbps/ 2 mbps)

4 990 Ft

4 590 Ft

3 990 Ft

Kábelnet 30 (30 mbps/ 5 mbps)

5 990 Ft

5 590 Ft

4 990 Ft

Kábelnet 50 (50 mbps/ 10 mbps)

6 990 Ft

6 590 Ft

6 590 Ft

Internet

TÁ J É K O Z TAT Ó !

www.kabelsat.hu
(22) 375-000

Kedves Csákváriak!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a diesel üzemanyagot
használókat, hogy hamarosan megnyílik a

CSÁKVÁRKÚT!

A kiváló minőségű osztrák finomítóból származó
gázolajat az OMV szállítja.
A minőség tehát garantált!
A nyitás várható időpontja 2015. október 01.
Csákvárkút, Autósbolt és Itallerakat
Csákvár, Kossuth utca 58.

APRÓHIRDETÉS
Zöldhegyben
500
négyszögöl
magasemelésű szőlő présházzal eladó! Villany van, víz a telek határon.
Tel.: 0622/354-327

Satupad 150-es nagysatuval és kézi
köszörüvel eladó!
Méretek:1920*1000*740mm-es.
Tel.: 0620/262-1528

Csákváron Vajda János utcában dupla telkes felújításra szoruló családi
ház eladó! 4.000.000Ft
Tel.: 0630/208-0446

Eladó! Ryobi bozótvágó, olasz szivattyú felszíni, csőhálózattal, háti
permetező, boroshordók, 80 – 100
literes, szüreti kád, műanyag és
üvegballonok, olajemelő, kétágú
alulétra tizenkét fokos, Ducati motoros kapálógép hat késes, kemping
gázpalackos főzők, 600 négyszögöl
szőlő, gyümölcsös, szántó, 28 db
gyümölcsfával, új kis faházzal, szerszámkamrával, bekerítve, kúttal, különféle kertészeti szerszámok, Slavia
631. Távcsöves légfegyver újszerű,
4 – 5 mm forgópisztoly német gyártmányú, engedélyköteles, horgászfelszerelés.
Telefonszám: 0630/3690598

Számítógépek szervizelése, karbantartása. 70/548-1602

JÓGA
Jóga óráimra szeretettel várok
minden érdeklődőt.
Az alábbi órarend október 1-től
érvényes.
ÓRAREND
KEDD

CSÜTÖRTÖK

18.00-19.30

Hatha jóga

Nőijóga

19.30-21.00

Gerincjóga

Hatha jóga flow

A szeptemberi órák kedden és csütörtökön 19.00-kor kezdődnek.
Bejelentkezni nem szükséges.
Helyszín: Vértesboglár, Művelődési Ház
Gerincjóga: Gyógytorna alapokra épülő jóga gyakorlatsor a gerinc
egészségének helyreállítására.
Nőijóga: Fókuszban a női szervek egészsége.
Hatha jóga: A test és lélek egészségének helyreállítása, megőrzése.
Ászanák, légző- és tisztítógyakorlatok és mantrák segítségével.
Hatha jóga flow: Hatha jóga alapjaira épülő dinamikusabb gyakorlás az áramlás megtapasztalására.
Bővebb információ:
telefonon.
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„Bogláron jógázni jó” oldalon, vagy
Nágl Edina
jógaoktató
20 215 93 49

S eb é s ze ti
m ag á n ren de l é s
Dr. Szabó Károly
Sebész főorvos

Csákvár Egészségház

Rendelési idő: péntek 8 -10 óra
Telefonos előjegyzés:
06-30/8461387
(Bordáné Marika)

• Általános sebészeti műtétekről konzultáció
• Kisműtétek elvégzése helyi érzéstelenítésben (anyajegy, szemölcs, benőtt köröm,
bőrkeményedés, zsírmirigy, verejtékmirigy,
bőrtályog)
• Kiskiterjedésű visszér injekciós kezelése
• Aranyér gyűrűzése, lábszárfekély ellátása

2015. október 20-án (kedd) 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.

Október végétől heti egy alkalommal számítógépes tanfolyam indul
50 év felettiek részére. A részletekről
érdeklődni lehet Iszkádi Erikánál a
0670/93-30-424-es telefonszámon.

Csákvári-Bodméri Hírmondó
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
Szverle Balázs
Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit
Szerkesztő bizottság külsős tagjai:
Majorné Kiss Mónika
Némedi István
Szakál Borostyán
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: október 1.

