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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának hírei.

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

Februártól újra vár mindenkit 
Ujcz Ági a Fazekas Emlékházban. 
Március 18-án 16.00-kor húsvéti 
tojásfestés lesz. Főtt tojást min-
denki hozzon!

Új „örökbefogadási” lehetőség 
nyílt az önkormányzati tulajdo-
nú külterületi utak karbantar-
tása érdekében.

A Nemzeti Kastélyprogram kere-
tében a csákvári Esterházy kas-
télyban emlékszobák kerülnek 
kialakításra.

A Magyar Állam megvásárolná a 
kastélyhoz tartozó egykori beren-
dezési tárgyakat, dokumentumo-
kat, használati tárgyakat.

Kérjük a Tisztelt lakosságot, 
hogy amennyiben rendelkeznek 

Felhívás!
az Esterházy családhoz vagy a 
kastélyhoz köthető bútorokkal, 
használati tárgyakkal, festmé-
nyekkel, dokumentumokkal 
az alábbi telefonszámon vagy 
e-mail címen jelezze:

Offenbacher Ferenc miniszteri 
megbízott

 30/488-1176
offenb@t-online.hu

Csákvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2016. január 19. nap-
ján közmeghallgatást tartott a hivatal 
házasságkötő termében. A közmeghall-
gatás keretében elsőként beszámoló 
hangzott el a Képviselő-testület 2015. 
évi munkájáról, majd tájékoztatást 
kaptak az érdeklődők az önkormányzat 
és intézményei 2016. évi költségveté-
sének tervezetéről, a helyi fejlesztési 
elképzelésekről, végül kérdésekre, la-
kossági vélemények kinyilvánítására 
került sor. 

I. A 2015. évi képviselő-testületi mun-
káról szóló napirend keretében Illés 
Szabolcs polgármester számszerű-
sítve bemutatta a képviselő-testület 
és bizottságai működését – szólt a 
rendes és rendkívüli, nyílt és zárt tes-
tületi, illetve bizottsági ülések, vala-
mint az azokon elfogadott rendeletek 
és határozatok számáról, a képvise-
lők részvételével szervezett lakossági 
fórumokról. Örömmel tájékoztatta a 
hallgatóságot, hogy az önkormányzat 
gazdálkodása egész évben kiegyensú-
lyozott volt, likviditási problémák nem 
merültek fel, a bankszámla december 
31-én közel 62 millió forintos pozitív 
egyenleget mutatott. Kiemelte, hogy 
a kötelező és önként vállalt feladatok 
megvalósultak, a település szépítése a 
lehetőségekhez mérten tovább folyta-
tódott. Az önkormányzat döntően kül-
ső források bevonásával (nyertes pá-
lyázatok) beruházásokat, felújításokat 
valósított meg. Ezek közül kiemelte:

• a Széchenyi és Berényi utca kitisz-
títását, a csapadékvíz elvezető árkok 
kiigazítását,

Közmeghallgatást tartott
a Képviselő-testület

• a térfigyelő kamerarendszer ki-
építését és várható jövőbeni bővítését,

• az iskola és az önkormányzati hi-
vatal épületének energiaigényét meg-
újuló energiaforrásból biztosító nap-
elemes rendszer kiépítését,

• a Szabadság téri Turul Emlékmű 
és környezetének 25 év után megvaló-
sított felújítását,

• a tavaszi lakossági és önkormány-
zati városszépítő akciókat,

• a Csákvár-Bodméri Hírmondó tar-
talmi és formai megújítását,

• az Ady Endre utcai óvoda előtti 
parkoló megépítését,

• a Fazekas Emlékház nád tetejé-
nek és a Múzeum épületének tetőfel-
újítását,

Folytatás a 3. oldalon

Január 19-én közmeghallgatást tartott a Képviselő-testület
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Tájékoztató a Képviselő-testület 
januári üléseiről – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2016 januárjában egy 
rendkívüli zárt és egy munkaterv sze-
rinti nyílt ülést tartott.

I. A Képviselő-testület 2016. ja-
nuár 12-i rendkívüli zárt ülésén helyi 
elismerő cím adományozásáról és me-
gyei díjra történő felterjesztésről szüle-
tett döntés. A Képviselő-testület hatá-
rozata értelmében Csákvár Ifjúsági díja 
kitüntető címben részesült Németh 
Orsolya. A díj átadására 2016. január 
23-án, a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából rendezett városi ünnepségen 
került sor. Ezt követően a megyei köz-
gyűlés elnöke, dr. Molnár Krisztián úr 
Fejér megyei kitüntetésekre való jelö-
lés lehetőségéről szóló – helyben szo-
kásos módon közzétett – felhívására 
beérkező lakossági javaslatról tárgyal-
tak a képviselők, majd a Fejér Megyei 
Önkormányzat Pápay Ágoston díjára 
történő felterjesztésről döntöttek.

II. Csákvár Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2016. janu-
ár 26. napján megtartott munkaterv 
szerinti ülésén – a napirend és a jegy-
zőkönyv-hitelesítő személyének jóvá-
hagyása után – tájékoztató hangzott 

el a két ülés között végzett munkáról, 
valamint jelentés a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, majd el-
fogadta a testület a kötelező adatke-
zelés szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletet, határozatot hozott a tele-
pülésszerkezeti terv módosításáról és 
ezzel összhangban módosította a város 
helyi építési szabályzatáról és szabályo-
zási tervéről szóló rendeletet. Ezt köve-
tően elfogadta a Képviselő-testület a 
helyi sajtó és média tevékenységről, 
továbbá az önkormányzat által benyúj-
tott, folyamatban lévő pályázatokról, 
különösen a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program pályázati le-
hetőségeiről szóló tájékoztatót. Döntés 
született a bölcsődeszolgáltatás ható-
sági ellenőrzéséről szóló tájékoztató 
tudomásul vételéről, a rota vírus és a 
bárányhimlő elleni védőoltások meg-
rendeléséről, a legkedvezőbb ajánlat 
kiválasztásáról; a polgármester 2016. 
évi szabadsága ütemezésének megha-
tározásáról és a köztisztviselői telje-
sítménykövetelmények alapját képező 
célok meghatározásáról. Megvitatták 
a képviselők a Csákvári Önkormányzati 
Társulás keretében üzemeltetett falu-
gondnoki busz használati díjának eme-

lésére irányuló bodméri javaslatot, és 
a jelenlegi díjak fenntartása mellett 
foglaltak állást.
A Képviselő-testület elfogadta a Csák-
vári Közös Önkormányzati Hivatal 
pénzkezelésének szabályosságát, a 
bizonylati rend és okmányfegyelem 
betartásának tapasztalatait összegző – 
2014. I. félévére vonatkozó – belső el-
lenőri jelentésre alapozott intézkedési 
terv végrehajtásáról szóló beszámo-
lót, majd lakossági kezdeményezésre 
döntött a Bokréta utca Széchényi utca 
felé történő egyirányúsításáról. Végül 
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 
úr kérésének eleget téve, határozatot 
fogadott el Csákvár Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a betelepí-
tési kvóta elleni kiállás melletti szolida-
ritásról. 

A Képviselő-testület ülésén készült 
felvétel a Csákvári TV-ben látható, az 
ülés jegyzőkönyve az önkormányzat 
hivatalos honlapján (www.csakvar.hu) 
olvasható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2016. január 27. 
napján tartotta idei első munkaterv 
szerinti ülését. Ezen jóváhagyták a 
képviselők a Vértesboglár Polgárőr 
Egyesület részére 2015. évben fo-
lyósított önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló beszámolót. 
Örömmel vették tudomásul Deckert 
László polgárőr vezető tájékoztatá-
sát, amely szerint bodméri tagokkal 
is bővül a szolgálatot teljesítők köre. 
Végül pedig köszönetet mondott a 
testület az egész éves munkáért.

Ezt követően sor került a két ülés 
között végzett munkáról szóló tájé-
koztató és a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról szóló jelentés 

elfogadására, a 2016. évi költség-
vetés tervezetének megvitatására, 
a kötelező adatkezelés szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet meg-
alkotására, és a hivatal köztisztviselői 
teljesítménykövetelményének alap-
ját képező célok jóváhagyására.

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ezután úgy hatá-
rozott, hogy az önkormányzat részt 
vesz a Holdkő Alapítvány által kiírt 
– eszközbeszerzést és rendezvényfi-
nanszírozást szolgáló – pályázaton, 
majd döntés született a csapadékvíz 
elvezetéssel kapcsolatos pályázaton 
való részvételről. Ez utóbbi pályá-
zat mielőbbi benyújtása érdekében 
ajánlatkérésre kerül sor a pályázatíró 

Ülésezett a Képviselő-
testület – Bodmér

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2016. január 2-án Hartégen Herbert 
a Kálvária utcába,
2016. január 4-én Illés Olivér a Tom-
pa utcába,
2016. január 4-én Dávid Soma a Kos-
suth utcába,
2016. január 23-án Gál Rozina a Gán-
ti utcába,
2016. január 27-én Molnár Zara Zoé 
a Kenderesi utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír
és projektmenedzsment szervezet ki-
választására.

Ezután az aktuális ügyek napirend ke-
retében elsőként a Csorba Csőtech-
nika Zrt-vel szembeni, szennyvízcsa-
torna hálózat garanciális munkáival 
kapcsolatos peres eljárás megszün-
tetéséhez történő hozzájárulásról 
döntött a testület az önkormányza-
tot terhelő rendkívüli költségek elke-
rülése érdekében, majd egyhangúlag 
kinyilvánította szolidaritását a bete-
lepítési kvóta elutasítása mellett.

Balogh István 
Bodmér Község polgármestere
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2016. február 2-ától újra itt vagyok a 
fazekasházban. Mindenkit szeretet-
tel várok - vasárnap, hétfő kivételével 
- minden nap de. 9-12-ig, és du. 14-
17-ig. A régi fazekas tárgyakat, eszkö-
zöket, (a múzem részt) a csákvári lako-
sok ingyen tekinthetik meg. A tavaly 
kialakított fazekasműhelyben bárki 
megnézheti, hogyan készülnek az új 
edények, díszek, egyéb használati tár-
gyak. Keddenként 16-17-ig ki is próbál-
hatja bárki az agyagozást; játszani az 
anyaggal- agyaggal, formálni, alakítani, 
gyurkászni, nyomkodni, gyömöszölni. 
Elárulom, isteni érzés. 

Fazekas Emlékház
2016. február 2-től újra nyitva

Március 18-án, 16 órakor fessünk 
együtt tojást!  Hozzatok főtt tojást, én 
adom a viaszt, a gicát (ezzel az eszköz-
zel lehet a mintákat a tojásra rajzolni), 
festéket, ami valójában hagymalé, 
hatalmas mintagyűjteményből lehet 
válogatni, az egész egyszerűtől a bo-
nyolultig. Csak annyit kérek, hogy akit 
érdekel, telefonon jelentkezzen - a lét-
szám miatt.

Várom kedves régi és új vásárlóimat 
is. Egyedi megrendeléseket is szívesen 
elkészítek, de a meglévő készletből is 
lehet válogatni.

 Ujcz Ági 
 06 30 527 3970

Külterületi utak
“örökbefogadása”
Csákvár Város Önkormányzata és a kül-
területi földtulajdonosok közös érdeke 
az önkormányzati tulajdonú külterü-
leti utak karbantartása, a mezőgazda-
sági művelés alatt álló földterületek 
megközelíthetőségének biztosítása. A 
Képviselő-testület 134/2015. (III. 30.) 
határozata értelmében a földtulajdo-
nosok – az önkormányzattal kötött 
megállapodásuk alapján – jogosultsá-
got szerezhetnek az általuk használt, 
velük kötött megállapodásban ponto-
san megjelölt utak karbantartására a 
hivatal munkatársával történő folya-
matos egyeztetés, illetőleg a jegyző fel-
adatkörébe tartozó közútkezelői jogkör 
tiszteletben tartása mellett. A földtu-
lajdonos által végezhető tevékenység 
közérdeket, vagy a használatra jogosult 
más személyek jogos magánérdekét 
nem sértheti.

Fentiekre tekintettel felhívom a Csák-
vár város közigazgatási területén, 

valamint az azzal szomszédos földte-
rületeken gazdálkodók figyelmét az 
önkormányzati tulajdonú külterületi 
utak ilyen tartalmú „örökbefogadásá-
nak” lehetőségére. Az utak „örökbe-
fogadása” a hirdetményi és a földtu-
lajdonossal kötendő megállapodásba 
foglalt feltételek teljesülése esetén, 
kizárólag az azokban meghatározott 
feladatok végrehajtására jogosítja fel 
a földtulajdonost. Ettől eltérő tevé-
kenységet az utak tekintetében nem 
folytathat, az „örökbefogadás” egyéb 
személyi és vagyoni jogi jellegű jogkö-
vetkezménnyel nem jár. 

Az érdeklődő földtulajdonosok jelent-
kezését a jegyzo@csakvar.hu e-mailcí-
men, valamint a 22/582-310-es tele-
fonszám (12. mellék) várjuk.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Folytatás az első oldalról

Közmeghallgatást tartott a Képviselő-testület

• az Önkormányzati Hivatal udva-
rán található parkoló térkövezését,

• az MVH pályázaton nyert mikro-
buszok (önkormányzat és Gondozási 
Központ) birtokba vételét,

• az orvosi rendelő felújítását,
• a Berényi utca beteg fái helyére 

25 darab facsemete ültetését,
• a Kossuth utcai buszmegálló fo-

lyamatban lévő felújítását.
Az elmúlt év novemberéig összességé-
ben mintegy 117 millió forint pályázati 
forrás érkezett Csákvárra a fenti célok 
megvalósítása érdekében.

Ezen felül 2015 végén 50 millió forint 
rendkívüli kormányzati támogatás 
odaítéléséről született döntés, ame-
lyet a város útjainak és járdáinak 
felújítására használhat fel idén az 
önkormányzat. A polgármester vége-
zetül megjegyezte – folyik a Petőfi és 
Gánti, valamint a becsatlakozó utcák 
csapadékvíz elvezetésének tervezé-
se, az utak kátyúzása, az intézmények 
korszerűsítése, a közvilágítási hálózat 
bővítése.

II. A 2016. évre tervezett költségve-
tésről Illés Szabolcs polgármester 
elmondta, hogy azt 30 millió forint 
szabad pénzmaradvánnyal tervezi az 

önkormányzat. Az adóbevételek ösz-
szegében változást hoz az idei évtől 
fizetendő kommunális adó. 

A saját bevételek többsége az önkor-
mányzati intézmények finanszírozását 
és a kötelező feladatellátást szolgálja, 
de kisebb fejlesztések és pályázati ön-
erő fedezete is egyben.

A kiadások tervezése nagyjából a ta-
valyi szinten történt. Némi emelés a 
város- és községgazdálkodás kormány-
zati funkción történt, mivel várható 
kiadásként egy kisteherautó vásárlása 
is tervezésre került. A korábbi évekhez 
viszonyítva kiadáscsökkenés tapasztal-
ható az orvosi ügyeleti hozzájárulás 
összege tekintetében.  

Az önkormányzat költségvetésétől 
elkülönülő, Csákvár városon kívül há-
rom település (Bodmér, Gánt, Vértes-
boglár) adminisztratív feladatait és a 
Csákvári Önkormányzati Társulás mun-
kaszervezeti feladatait ellátó Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetése 
közel 111,3 millió forint, amely 24,3 fő 
elismert létszám alapján került megál-
lapításra. 

Az önkormányzat 2016. évre vonatko-

zó fejlesztési elképzelései – pályázati 
forrásszerzés függvényében – a követ-
kezők:

• a Szabadság utca felújítása a Ta-
mási Áron utcáig,

• intézményi infrastruktúrafejlesz-
tés keretében az óvoda energetikai 
korszerűsítése és eszközbeszerzés, 

• felszíni csapadékvíz elvezetés,
• a rendelő energetikai korszerűsí-

tése és eszközbeszerzés,
• a gondozási központ bővítése és 

korszerűsítése,
• gyalogátkelőhely, parkoló kialakí-

tása és buszmegállók felújítása,
• többfunkciós közösségi tér építé-

se és városközpont rehabilitáció.

Szerepelnek továbbá a költségvetés 
tervezetében (a teljesség igénye nél-
kül):

• a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
működésével összefüggő beruházások 
(kerítés építése, párakapu beszerzése, 
homokozó felújítása stb.),

• a könyvtár fűtéskorszerűsítése,
• a Gondozási Központ tetőtéri ab-

lakainak cseréje,

• a Hivatal csapadékvíz elvezetése,
• városüzemeltetéshez kapcsolódó 

beszerzések (kátyúzás, vízelvezetés, 
kézi szerszámok, sószóró, traktorkerék 
beszerzése, gépjármű vásárlása stb.), 

• út-, járda- és buszmegálló felújí-
tása.
III. A közmeghallgatás harmadik napi-
rendje keretében lakossági kérdések 
hangzottak el, vélemények fogalma-
zódtak meg. Szóba került:

• a Petőfi-Gánti utca vízelvezetése,
• a külterületi utak állapotának ja-

vítása (az ingatlantulajdonosok bevo-
násával),

• szennyvíz-elvezetés és kezelés 
(kapacitásnövelés),

• a Bokréta utca egyirányúsítása,
• a kommunális adó mértéke.

A közmeghallgatásról készült felvétel 
a Csákvár TV műsorán látható, míg az 
esemény jegyzőkönyve a város hivata-
los internetes oldalán (www.csakvar.
hu) megtekinthető.

Csákvár Város Önkormányzata
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Képünk van róla
Megemlékezés a doni áttörés 73. évfordulóján

Katolikus jótékonysági bál

A Kotló-hegyi csata 71. évfordulóján

2016.01.09-én került sor Csákváron, 
a Szabadság téri emlékműnél a doni 
áttörés 73. évfordulója alkalmából 
tartott megemlékezésre. Az esemé-
nyen ünnepi beszédet mondott Illés 
Szabolcs polgármester és Dr. Papp 
Ferenc ezredes, a Honvédelmi Mi-
nisztérium Társadalmi Kapcsolato-
kért Felelős Osztály osztályvezetője, 
aki kiemelte a hazájukért vívott harc-
ban elhunyt katonák iránti tisztelgés 
fontosságát, továbbá részletesen be-
mutatta a 2. magyar hadsereg vesz-
teségeit. Beszédében megemléke-
zett arról a 66 csákvári katonáról is, 
akik az 1942-1943-as hadműveletek-
ben elestek, megsebesültek, meg-

betegedtek, eltűntek, vagy foglyul 
ejtették őket. Név szerint méltatott 
négy hősi halált halt (Békési Zoltán 
őrvezető, Rédl László munkaszolgá-
latos, Rédl Sándor munkaszolgálatos, 
Verrasztó Sándor szakaszvezető, cím-
zetes őrmester) és egy kitüntetett 
csákvári katonát (Gyulavári Gyula 
tartalékos hadnagy), valamint meg-
köszönte a csákváriaknak, hogy a 
magyar katonahősök emlékét kegye-
lettel őrzik.

Az eseményen műsort adott elő a 
Csákvári Cimborák Férfikórus Egye-
sület és Hegadűs Péter versmon-
dó. Díszőrséget álltak a Csákvári 
Lovasbarátok Köre Egyesület lovasai. 
A rendezvény koszorúzással ért vé-
get, melyen a megjelent vendégek 
tiszteletüket fejezték ki az elesettek 
előtt.

2016. január 31-én a Csákvári 
Lovasbaráti Kör 25 lovassal és közel 
50 civillel emlékezett meg az 1945. 
január 28-30-án oroszok ellen vívott 
Kotló-hegyi csatára. A csata helyszí-
nén tábortűz gyújtással idézték fel az 
itt harcolt és elesett utolsó méneska-
ri huszárok emlékét. Nevüket Mészá-
ros Tamás olvasta fel a Honvédelmi 
Minisztérium Társadalmi Kapcsola-
tok és Háborús Kegyeleti Főosztályá-
nak leveléből.
A Cimborák Férfikórus katonadalokat 
énekelt. A tábortűz fényénél II. világ-
háborús relikviákat tekinthettek meg 
az itt jelenlevők.

A hegyről indult fáklyás felvonulás a 
Huszár-emlékműnél ért véget, ahol 

Illés Szabolcs polgár-
mester megemléke-

Nagyon jó hangulatban telt a katoli-
kus farsangi bál, amelyet január 30-
án tartottunk a Szanatórium kultúr-
termében. A katolikus egyházközség 
első ízben rendezett ilyen jellegű 
bált, amelynek kettős célja volt; egy-
felől a közösség 
építését tűztük ki 
célul, másfelől a 
templom felújí-
tási munkálataira 
ajánlottuk fel a 
bevételt. A prog-
ramban szerepelt 
magyar táncház, 
ahol a táncokat 
Magyar Zsuzska  
és férje Nagy Jó-
zsef tanította ki-
csiknek és nagyok-
nak egyaránt. A 
táncosokat kísérte 
és a jó hangulatról az Apja-fia népi 
zenekar gondoskodott. Bodajkról 
mesemondó érkezett hozzánk, aki 3 
történettel gazdagított bennünket 

ző beszédében felelevenítette azt az 
időszakot, amikor a helyieknek  nem 
volt szabad beszélniük erről az ütkö-
zetről. A felvonulók a katonák iránti 
tiszteletüket mécsesgyújtással fejez-
ték ki.

„Hogyne emlékeznénk meg a 4/1-es 
huszár hadosztályról, hisz bátorsá-
gukat jócskán kiérdemelték. Tudták 
mekkora hatalmas túlerővel kell 
szembe szállniuk, melyet nehezített 
a -30 fokos hideg, az étel és lőszer-
utánpótlás hiánya, és a hegy nehéz, 
sziklás terepe. A háromnapos ádáz 
küzdelemben hányszor juthattak 
eszükbe a Szózat sorai: „Hazádnak 
rendületlenűl légy híve, oh ma-
gyar...”! Igaz, hogy a csatát elvesztet-
tük, de a mi apáinkra és nagyapáink-
ra e hazában 71 év után is tisztelettel 
emlékezünk.”– nyilatkozta Magosi 
István a Csákvári Lovasbaráti Kör el-
nöke.

és természetesen a kacagás sem 
maradt el, ugyanis a történeteket a 
jelenlévő vendégek bevonásával me-
sélte el. Megelevenedett előttünk a 
Teremtéstörténet, Ádám és Évocska 
bevonásával, Mátyás király és Burkus 

király esete Csaba 
vitézzel és egy vi-
dám történet egy 
férjfogásról.

Az est hátralévő 
része vidám mu-
latsággal telt, ahol 
mindenféle korosz-
tály talált magának 
megfelelő zenét, 
beszé lgetőpart-
nert. Idősebbek, 
fiatalabbak együtt 
ropták a táncot éj-
félig. Az est sikerén 

felbuzdulva szeretnénk hagyomány-
nyá tenni ezt a rendezvényt. Köszön-
jük a felajánlásokat és a részvételt!

Jótékonysági bál a Szanatórium kultúrtermében

Díszsorfal a Huszár-emlékműnél
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A Magyar Kultúra Napját 1989. óta 
annak emlékére ünnepeljük, hogy 
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én 
fejezte be a Himnusz szövegének 
megírását. A művész úr megemlé-
kezett nemzeti imánk születéséről, 
hangsúlyozva, hogy az valóban köz-
benjáró imádság a Magyarok Istené-
hez, mindenki magához közelállónak 
érzi, ezért is tudott megmaradni. 
Majd megindító előadásában elsza-
valta a teljes költeményt, ahogy csak 
ritkán hallhatjuk.

Az ünnepség keretében Csákvár Vá-
ros Önkormányzatának Képviselő-
testülete „Csákvár Ifjúsági Díja’ ki-
tüntető címben részesítette Németh 
Orsolyát a kézilabda sportban és a 
tanulásban is elért kimagasló telje-
sítményéért és eredményeiért.

Az ünnepi műsort a 2013-ban Csák-
váron alakult Csámborgó Zenekar 
nagy sikerű műsora zárta „Ha köl-
tenél, s van rá költség” címmel. Az 
együttes népdalokat, verseket ad elő 
összegyúrva különböző zenei műfa-
jokkal.  „Csámborogni” hívják a hall-
gatóságot, rácsodálkozni a világra, 
nyitott füllel és szemmel járni, hagy-
ni, hogy az intuíciók megérintsenek 

Képünk van róla

Csákvár lakói január 23-án az Önkor-
mányzat szervezésében ünnepi mű-
sorral emlékeztek meg a Magyar Kul-
túra Napjáról. A közönség először az 
Esterházy Móric Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 2. 3. és 
4. osztályos tanulóiból álló dráma 
szakkör előadásában Arany János: A 
bajusz című költeményének átdol-
gozását tekinthette meg.  A kedves 
tanító mesét színpadra alkalmazta és 
rendezte felkészítő tanáruk: Czvikli 
Imréné.

Elhangzott Vörösmarty Mihály: Gon-
dolatok a könyvtárban című költe-
ménye Horváth Krisztián előadásá-
ban.

Illés Szabolcs polgármester úr kö-
szöntő szavai után ünnepi beszédet 
mondott Meleg Vilmos, a Nagyvára-
di Nemzeti Színház színművésze, a 
Kultúra Lovagja. A művész úr hang-
súlyozta, hogy a magyarság mindig 
is igyekezett megőrizni kulturális 
örökségét és továbbadni a felnövek-
vő nemzedékeknek évszázadokon 
keresztül, a kultúrája miatt tudott 
megmaradni Európában, és nekünk 
ma itt, Európa közepén élőknek ezt a 
küldetést tovább kell vinnünk.

Magyar Kultúra Napja

bennünket. A Csámborgó Zenekar 
üzenetet is küldött a Magyar Kultú-
ra Napjára:  „Úgy legyünk büszkék 
magyarságunkra, hogy közben vi-
lágpolgárként tudunk gondolkodni. 
Úgy ápoljuk, gondozzuk gyökerein-
ket, hogy közben az erdő többi fáját 
is tiszteljük. Legyen hazánk, házunk a 
nagyvilágban, de tudjuk azt is, hogy 
tágabb otthonunk a Föld nevű boly-
gó, melyben testvérünk minden em-
ber.”

Előadásukban megszólalt többek kö-
zött Radnóti Miklós Jimmy Hendrix-
szel karöltve, vagy Petőfi Sándor 

költeménye a funky lüktetésével. 
Műsorukat vetítéssel is színesítet-
ték, amelyben magyar költők versei 
hangzottak el neves színművészeink 
tolmácsolásában.

Előadásuk méltó megemlékezés volt 
a magyar kultúra értékeiről.

(Köszönjük Kaszap Imréné Mártinak 
a virágdekorációt, Szakál Borostyán-
nak a konferálást Némedi Istvánnak 
a fotókat, Horváth Józsefné Margitka 
és Hartégen Gyula önzetlen felaján-
lását a fellépők megvendégelésére)

Meleg Vilmos És Horváth Krisztián

Esterházy Iskola dráma szakköre

Csámborgó Zenekar Németh Orsolya  a „Csákvár Ifjúsági Díja” kitüntetettje
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Eseménynaptár
2016.2.1. – 2016.3.31.

VÁROSI ESEMÉNYEK
FEBRUÁR
3.     18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Prommer Mátyás: Kaliforniai kalandozások
Ha valakinek nehézkes a Geszner-házba való eljutás, kérem jelezze a következő
telefonszámon: 22/354-420, utazását megszervezzük!

5.       8.00    Alsós iskolai farsang
5.     15.00    Felsős iskolai farsang
10.  18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Musicz László: Vadlúd vonulás
17.   18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Pro Vértes: Hungarikum a pusztában
24.   18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Pro Vértes: Gánt, a magyar ezüst bölcsője

Március
11.  12.00    Honvéd sírok koszorúzása  ● Temető
15.                  Március 15-i ünnepség ● Esterházy Iskola tornaterme
18.  10.00    Madarak és fák napja területi forduló ● Geszner ház
18.  16.00    Tojásfestés - Főtt tojást mindenki hozzon magával!● Fazekas Emlékház
19.  17.00     Fotókiállítás ● Csákvár Emlékház

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:  hétfő-péntek  09.00 – 13.00
Telefon 30-3323706, (22) 354-369

Az Istentiszteletek általános rendje
Szentmisék

hétfő 18:00, szerda 7.00
szombat (vasárnapi előesti mise) 17.30;  vasárnap 11.00

Igeliturgia, zsolozsma és áldoztatás: kedd 18:00
Szentségimádás:  hétfői szentmise után (alatta gyónás) és csütörtök 19.00
Rózsafüzér:  hétfő, kedd, péntek  17:30, szerda 6.30, szombat 17.00;

vasárnap 10.30 és 17.00
FEBRUÁR
7.                    Évközi 5. vasárnap 
10.                 Hamvazószerda: a nagyböjt kezdete

A hamvazás (hamuval való megkenés) bűnbánatunk külső jele. Szigorú böj-
ti nap! (18 és 60 éves kor között háromszori étkezés egyszeri jóllakással.) 
14 éves kortól hamvazószerdán és a nagyböjt péntekein húst nem eszünk.

14.                 Nagyböjt 1. vasárnapja
21.                 Nagyböjt 2. vasárnapja  
28.                 Nagyböjt 3. vasárnapja  

A nagyböjt péntekein templomunkban keresztúti ájtatosságot végzünk.

Dr. Kis Boáz nagytiszteletű református lelkész úrnak nyugdíjba vonulása 
alkalmából a csákvári római katolikus egyházközség Isten áldását és jó 
egészséget kíván.

Református Egyház
A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége: 8083 Csákvár, Kálvin u. 9.  

Telefon: 06-22-354-071

Folyamatos a hitoktatás! Kérjük a kedves Szülőket, kísérjék figyelemmel, 
hogy gyermekük a keddi hittanórán részt vegyen.

A Lorántffy Református Óvodába és Bölcsődébe folyamatos a felvétel, 
érdeklődni lehet az alábbi címen: Csákvár, Szent István u. 2. 
Tel.: 06-22-254-071. Szeretettel várunk minden kisgyermeket!

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE:
Péntek      17.15  áhitat a Kálvin Otthonban
Vasárnap   9.00  kórházi istentisztelet, 9.30  diák-istentisztelet, 10.00  isten-
tisztelet, 10.45  konfirmációi foglalkozás

FEBRUÁR
14.    10.00  Nt. dr. Kis Boáz református lelkipásztor a csákvári református 
templomban köszön el szeretett gyülekezetétől. Igét hirdet: Ft. Csűry István 
nagyváradi püspök. Reményik Sándor: Templom és iskola c. versét elmond-
ja: Meleg Vilmos, a Nagyváradi Nemzeti Színház színművésze.

Evangélikus  Egyház
FEBRUÁR
10. 18.30  Férfikör (szerda)
12. 16.30  Bibliaóra  (péntek)
14. 11.00  Házasok és szerelmespárok megáldása  (vasárnap)
14. 18.00  Zenés áhitat - Székely Sándor: VERSEK az EMBER hitéről  (vas.)
19. 16.30  Bibliaóra  (péntek)
21. 11.00  Istentisztelet  (vasárnap)
21-26.       Ökumenikus imaheti alkalmak (vasárnap-péntek)
28. 11.00  Istentisztelet  (vasárnap)

MÁRCIUS
  6. 11.00   Úrvacsorai stentisztelet  (vasárnap)
  7.                 Asszonykör (hétfő)
 13. 11.00  Családi stentisztelet  (vasárnap)
Február hónap igéje:Jézus mondja:„‚És amikor imádkoztok, bocsássatok meg 
annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek 
vétkeiteket.” (Márk 11, 25)

Február

Február
Február
Február
Február
Február
Március
Március

11. cs.

15. h.
18. cs.
22. h.
25. cs.
29.h.
3. cs. 
7. h.

18:00

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

4. Adventi gyertyagyújtás (ism.)
Doni megemlékezés (ism.)
Farsangi bál az iskolában
Közmeghallgatás (ism.)
Dr. Kis Boáz nyugdíjas búcsúztatója
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Farsangi bál az iskolában (ism.)
Dr. Kis Boáz nyugdíjas búcsúztatója (ism.)

Csákvár-Gánt Tv
F E B R u á R  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Új könyveink
Ízelítő a Floriana Könyvtár legújabb könyveiből:

Jessica Park: 
Sarah MacLean:

Spirit Bliss:
Spirit Bliss:

Jeffrey Archer: 
Jeffrey Archer:

Claudia Gray: 
Torben Kuhlmann: 
Ljudmila Ulickaja:
Ljudmila Ulickaja:

Jacqueline Wilson:
Harlan Coben: 
Harlan Coben:
Harlan Coben:
Harlan Coben: 
Kate Furnivall: 
Kate Furnivall:

Demet Altinyeleklioglu: 
Demet Altinyeleklioglu:

Závada Pál: 
Alessandro Baricco:

John Cure: 
 Josh Malerman: 
Ninni Schulman:

Paula Hawkins:
Camilla Lackberg:

Michael Hjorth:
Jo Nesbø: 
Jo Nesbø:
Jo Nesbø:
Jo Nesbø:

Tom Rob Smith:
Laini Taylor:
Laini Taylor:

Neil Gaiman: 
Anthony Horowitz:

George R. R. Martin: 
Alex Flinn: 
Alex Flinn:

Jennifer E. Smith:
Roald Dahl:
Roald Dahl:
Roald Dahl:   

Jacqueline Wilson: 
Jacqueline Wilson: 

Kyrima Trapp:
Nyári Krisztián: 

Lengyel Klára:
Facsády Annamária: 

Salamon Konrád:
Molnár Krisztina Rita:

Somogyi Krisztina:
Csurgai Horváth József:

Szeretni bolondulásig
A csábítás kilenc szabálya
Árnyékvilág
Mennydörgő némaság
Erősebb a kardnál (Clifton krónika 5.)
Féltve őrzött titok (Clifton krónika 3.)
Homokóra
Lindbergh: egy repülő egér kalandos története
Életművésznők 
Médea és gyermekei
Mi lesz a csókkal?
Hat év
Bűnösnek nyilvánítva
Nincs üzlet
Nincs több esély
A nap túloldalán
Az olasz feleség
Hürrem, Szulejmán ágyasa
Hürrem, Szulejmán asszonya
Természetes fény
Selyem
A gonosz új arca
Madarak a dobozban
Lány a hóban
A lány a vonaton
Eltitkolt életek
Sír a hegyekben
Vér a havon
Fehér éjszaka
A fiú
Fejvadászok
A 44. gyermek
Füst és csont leánya
Vér és csillagfény napjai
Sosehol
A selyemház titka
Zsiványok
Beastly  –  A szörnyszívű
Csók, pont jókor 
Vajon létezik szerelem első látásra?
Georgie és a csodaszérum
Danny, és a szupersrác
Charlie és a csokigyár 
Szerelmi leckék
Szólíts Sütinek!
Színek
Merész magyarok: 30 emberi történet
A szeretet túlcsórdulása: Annáról Annának
Szépítkezés a római korban
Tizenkét nap szabadság 1956
Kőház
Budapest építészete
Székesfehérvár urbanizációja: városfejlődés a 
kiegyezés korában

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvári Iskola Tanulóért Alapítvány  18485842-1-07
Csákvár Kempo HSE    18491380-1-07
Csákvári Tűzoltó Egyesület   18484009-1-07
Floriana Könyvtár    15365965-1-07
Polgárőrség     18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány  18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evang. gyülekezet)  18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület     18480098-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület  18501616-1-07

A községünkben működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyar Evangélikus Egyház

Kettős esemény színhelye volt a 
Csákvári Emlékház (Tűzoltótorony) 
2016. január 29-én. A Vértes Múze-
um Baráti Köre Egyesület programja-
ival az I. világháború emlékeit idézte 
fel. Szalai Károly tanár úr vetített ké-
pes előadásában kitért a század eleji 
Csákvárra és környékére, a magyar 
huszárok győztes limanovi csatájára, 
bemutatta a korabeli haditechnikát 
és a háborús propagandát. Kiállítás 
is készült a Nagy Háború első éveiről: 
1914-15-ben készült archív képeket 
és az akkoriban használatos szúró-
vágó fegyvereket csodálhattak meg 
az érdeklődők, melyek bemutatásán 
Bujpál Péter tanár úr is segédkezett. 
Szalai Károly gazdag gyűjteményét 
kiegészítendő a csákváriak is készül-

tek az eseményre. Sötét Attila első 
világháborús anyagát, Vaskor Imre 
pedig egy 1918-ban megjelent érté-
kes könyvet hozott magával. Mester 
István egy családi ereklyével érke-
zett. Édesapja rézből készült feszü-
lete megjárta az olasz frontot is. A 
katonaként ott szolgáló Mester bá-
csi szerint  a kereszt segítette haza. 
A helybéli és a környező települések 
tanulóin kívül sok felnőtt is kíváncsi 
volt a sokszínű programra. Szalai Ká-
roly tanár úr már több ízben bemu-
tatkozott gyűjteményével Székesfe-
hérváron. A közeljövőben a megye 
számos iskolájában várják még az 
értékes kiállítást és az érdekes elő-
adást.

A Nagy Háború a Múzeumban

A nyugdíjasok segítségével ismerkedhettek meg a gyerekek a tollfosztással 
a Novák-házban, melyet a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület szervezett.

Képünk van róla

Hagyományorzo tollfosztás
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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
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: március 1.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

www.kabelsat.hu 
(22) 375-000

Internet 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

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 

Hirdetések
Számítógépek szervizelése, karban-
tartása. 0670/548–1602

Albérlet kiadó! 06 20/ 323–15 44

Fűnyíráshoz és gyümölcsfák perme-
tezéséhez keresek hozzáértő embert. 
Fizetés megegyezés szerint. 
Érdeklődni: 0630/ 467–1310 vagy 
0670/ 703–6046

Francia nyelvoktatást vállalok. Érd.: 
Fendrich Veronika 0630/ 988–2726

APRÓHIRDETÉS

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Mojzes István temetésén 
részt vettek, sírjára virágot helyez-
tek. Ezúton szeretnénk megköszön-
ni az Önkormányzati Otthon összes 
dolgozójának szeretetét és odaadó 
munkáját. 

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

2016. február 23-án (kedd) 18:30 
órai kezdettel gépjárművezetői 
tanfolyam indul a könyvtárban.

 Információra ajánljuk a
www.stift90.hu 

honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni 

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

lehet.

SebéSzeti
magánrendeléS

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 érzéstelení-
tésben (anyajegy, szemölcs, benőtt köröm, 
bőrkeményedés, zsírmirigy, verejtékmirigy, 
bőrtályog)
• Kiskiterjedésű visszér injekciós kezelése
• Aranyér gyűrűzése, lábszárfekély ellátása

CSÁKVÁRKÚT
GÁZOLAJ, AUTÓSBOLT

ÉS ITALLERAKAT

nyitva tartás!
Hétfő-Péntek:           5.00-21.30
Szombat:                    6.00-21.30
Vasárnap:                   7.00-19.00

Az   üzemanyag szállítója az

Tájékoztatjuk a kedves gázolaj fogyasztókat, 
hogy a hideg téli időszakban az 

OMV Alpesi Diesel 
üzemanyagát forgalmazzuk.

Az autósbolt és itallerakat változatlan formában
várja kedves vásárlóit.

Csákvárkút- Gázolaj, Autósbolt és Itallerakat               
Csákvár, Kossuth utca 58.  tel:20/334-9994

Keretes hirdetés (felületre számolandó)
Méret

B4 oldal netto Ft 27 % ÁFA bruttó

1/1
225 x 293 mm 42.000 11.340 53.340

½
225 x 144 mm
110 x 293 mm

21.000 5.670 26.670

¼
110 x 144 mm 11.000 2.970 13.970

1/8
110 x 70 mm
53 x293 mm

6.000 1.620 7.620

1/16
53 x 70 mm 3.000 810 3.810

1/24
53 x 53 mm 2.000 540 2.540

1/32
53 x 33 mm 1.500 405 1.905

Apróhirdetés (szavanként számolandó)
apróhirdetés alapdíj 100 27 127
apró szódíj 30 8,10 38,10

2016. márciusi számtól
érvényes hirdetési díjak

Az apróhirdetések alapdíja a hirdetést feladó elérhetőségét tartalmazza, egy címet és egy tele-
fonszámot, ez nem kerül bele a szódíjba. ( Érd.: x. y…….)
A köszönetnyilvánításnál nincs alapdíj, de minden egyes szó számít.  A gyászoló család is a szavak 
számába számolandó.

Véradás

Szeretettel várjuk
minden kedves 

régi és új véradónkat 
2016. március 8-án 

13:00 és 18:30 óra között 
az általános iskolában.

„Adj vért 
és ments meg három életet!”


