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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának hírei.

Iskolai versenyeken indult sike-
res csákvári diákok képes be-
számolója

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

A Csákvári Mese-Vár Óvoda és 
Bölcsőde várja az óvodás korú 
gyermekek beíratkozását ápri-
lis 25-től 29-ig.

Március 15-i megemlékezés

A március 15-i ünnepséget a hagyo-
mányoknak megfelelően az iskola 
tornateremben tartottuk. 

Köszöntőjében Illés Szabolcs Polgár-
mester Úr Petőfit idézve felhívta a 
figyelmet azokra a forradalmat jel-
lemző kulcsfogalmakra, melyek itt 
olvashatók ebben a pár sorban: „Egy 
szóvá s egy érzelemmé. Olvadt ösz-
sze a haza, Az érzelem „lelkesülés”, 
A szó „szabadság” vala.” 1848-ban a 
népek tavaszán, amikor vissza akar-

tuk kapni nemzeti jelképeinket, meg 
akartuk őrizni nemzeti identitásun-
kat, a forradalmi lázadás gyökeres 
változásokat hozott.

Ritka pillanat, amikor egy nemzet 
minden tagja igazán összefog, egy cél 
motivál mindenkit, az Esterházy Mó-
ric Általános Iskola 5. a) és b) osztály 
tanulói ebben a szellemben adták elő 
színvonalas és szórakoztató műsoru-
kat nagy sikerrel.

Az ünnepi beszédet Balogh László, 
a Közmédia tulajdonosi testületé-
nek elnöke tartotta, aki beszédében 
kiemelte, hogy a függetlenség és 
szabadság alapja a sajtószabadság. 
Kifejtette a tizenkét pont 1956-os kö-
vetelésekre tett hatását és ezek tör-
ténelmi következményeit.

A műsor és a beszéd után következett 
a Csákvárért Díjak átadása. Csákvár 
Város Önkormányzatának Képviselő 
–testülete az idei évben a Cimborák 

Férfikórus Egyesületet és Némedi Ist-
vánt díjazta, aki az ünnepségen tudta 
meg, hogy kitüntetik. 

Az ünnepség után a Szabadság téri 
emlékműnél került sor a koszorúzás-
ra, ahol fejet hajtottunk az 1848/49-
es hősök emlékére.

Köszönjük a felkészítő tanárok mun-
káját, Zolnai Sándornak a hangosítást 
és a polgárőröknek a helyszín bizto-
sítását. 

Némedi István a Csákvárért Díj átvételekor

Balogh László, Illés Szabolcs és Knausz Imre a Szabadság téri emlékműnél

Csákvárért Díjat kapott a Cimborák férfikórusNagy sikert aratott az 5. évfolyamosok ünnepi műsora
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A Képviselő-testület ülésén történt  – 
Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2016. március 29. nap-
ján tartotta munkaterv szerinti rendes 
ülését. A két ülés között végzett mun-
káról és a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentés jóváha-
gyása után döntés született arról, hogy 
a személyes gondoskodást nyújtó alap-
ellátások és szociális ellátások térítési 
díjai idén nem változnak. Elfogadták 
a képviselők a polgármester cafetéria 
juttatásáról szóló határozatot, majd 
az önkormányzat által támogatott civil 
szervezetek 2015. évi tevékenységéről 
és a 2016-ra tervezett nyári táborozta-
tásról szóló tájékoztató tudomásul vé-
telét követően megtörtént az idei civil 
keret részbeni felosztása. A képviselő-
testület határozata értelmében:

• a Dallam Alapfokú Művészeti Iskola 
400 eFt,
• a Vértes Múzeum Baráti Köre Egye-
sület 300 eFt,
• a Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let 200 eFt,
• a Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesü-
let 150 eFt,
• Vaskapu Hagyományőrző Egyesület 
150 eFt,
• Csákvári TSZ Horgász Egyesület 150 
eFt támogatásban részesült és 250 eFt 
maradt tartalékban.

A Floriana Könyvtár és Közösségi Tér 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása elsősorban az intézmény-
nél bekövetkezett létszámváltozás 
miatt vált szükségessé. A módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt szabály-
zat elfogadásáról szintén határozott a 
testület. A képviselők jóváhagyták a 
Bicskei Egyesített Családsegítő és Gon-
dozási Központ – Kapcsolat Központtal 
kötendő ingyenes hivatali helyiség-
használati megállapodást, továbbá 
pont került a Csákvári Általános Iskola 
és Zeneiskola Kulturális és Sport Egye-
sületével együttműködésben megvaló-
sított pályázatok elszámolási vitájának 
végére is. 

A folyamatban lévő pályázatokról szó-
ló tájékoztatás részeként elhangzott, 
hogy az 1956-os helyi emlékezés fi-
nanszírozása érdekében önerőt nem 
igénylő pályázat benyújtására került 
sor a Sinkovits Imre program kereté-
ben. Ennek tudomásul vételéről és 
Csákvár Város Integrált Településfej-
lesztési Stratégiája tervezetének elfo-
gadásáról szintén döntött a testület.  

A térségi idegenforgalom fejlesztését 
elősegítő pályázati forrásszerzés és a 
tervezett turisztikai beruházások meg-
valósítása érdekében Csákvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete a befolyó idegenforgalmi adó 40 
%-ának Móri TDM Egyesület részére 
történő átadásáról döntött, majd a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társulás rendkívüli tagdíj 
igényével való egyet nem értésről ho-
zott határozatot.

A Bicskei Prelúdium Alapfokú Művé-
szeti Iskola kérelmének helyt adva – tu-
lajdonosi és fenntartói – hozzájárulását 
adta a Képviselő-testület ahhoz, hogy 
az intézményben tervezett gyermek 
néptánc oktatás elindítása érdekében 
a művészeti iskola telephelyet hozzon 
létre a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
székhelyén és telephelyén. Ezután a 
Tersztyánszky Ödön Sportközpontban 
szabadidős tevékenységet folytatók ál-
tal fizetendő kedvezményes bérleti díj 
bevezetéséről döntöttek a képviselők.

A belterületi és külterületi utak felújí-
tásáról szóló beszámoló elfogadását 
követően meghatározta a Képvise-
lő-testület a 2016. április 9-én meg-
rendezésre kerülő Városszépítési Nap 
legfőbb feladatait, helyszíneit, továb-
bá döntés született a Bokréta utca 
forgalomszabályozásának (lassítás) 
– szennyvíz-elvezetéssel és kezeléssel 
kapcsolatos fejlesztések idejére törté-
nő – elhalasztásáról.

Az önkormányzat által kiírt pályázatra 
érkezett kedvező vételi ajánlatra te-
kintettel értékesíti az önkormányzat 
a Csákvár, 1542 helyrajzi számú ingat-
lant, és jóváhagyták a képviselők a Ba-
gó-ház átépítése, közösségi tér, könyv-
tár és közpark építése tárgyú tervezői 
szerződést is, amelynek megkötésére 
– a pályázaton nyertes – Csillag-otthon 
Szolgáltató Bt.-vel kerül sor.

Egyeztetésre kérte fel a Képviselő-tes-
tület a polgármestert az 1216 helyraj-
zi számú ingatlant érintő vízelvezetési 
szolgalmi jog bejegyzése tárgyában, 
amely a Petőfi-Gánti utca csapadékvíz 
elvezetésének tervezéséhez szüksé-
ges. További egyeztetés szükséges az 
1280/15 helyrajzi számú önkormány-
zati ingatlan cseréjére irányuló lakos-
sági kérelemmel összefüggő döntésho-
zatalhoz is.

A képviselők döntése értelmében ha-
marosan megtörténik a Kastélypark 
gesztenyefáinak műszeres felülvizs-
gálata és további szakértői felmérést 
követően – az áprilisi testületi ülésen 
– döntés születhet a Sportközpont 
centerpályája villamoshálózat fejlesz-
téséhez nyújtandó önkormányzati tá-
mogatásról. 

Jóváhagyta a Képviselő-testület a 
„Csákvár Város Önkormányzatának 
belterületi út és járda felújítása” tár-
gyú közbeszerzési kiírást és meghozta 
az eljárás megindításához szükséges 
egyéb döntéseket, zöld utat adva ezzel 
Csákvár Város Önkormányzata egyik 
kiemelt jelentőségű 2016. évi beruhá-
zásának.

A nyílt ülés végén – az aktuális ügyek 
napirendi pont keretében – döntés 
született:
• az állapotuk, betegségük és előreha-
ladott koruk miatt nemrégiben kivága-
tott – balesetveszélyes – fák tuskóinak 
eltávolításáról, a szükséges talajmun-
kák megrendeléséről a mielőbbi pótlás 
érdekében,

• az Úttörő tér és az önkormányzat 
tulajdonú sörpadok dr. Szeredi Péter 
önkormányzati képviselő kérelmére – 
közösségi rendezvény céljaira történő 
– térítésmentes rendelkezésre bocsá-
tásáról, amennyiben az nem pártpoli-
tikai célokat szolgál,

• Csákvár szennyvízelvezetési- és tisz-
títási projektjének mielőbbi elindítá-
sa érdekében a Nemzeti Fejlesztési 
Programirodával kötendő konzorciumi 
megállapodás jóváhagyásáról,

• ajánlatkérésről az Aranyhegyi úti köz-
világítás kiépítése költségeinek megis-
merése érdekében.

A nyílt ülést követő zárt ülés egyetlen 
napirendi pontjaként döntött a Képvi-
selő-testület az egyik önkormányzati 
tulajdonú szociális bérlakás szerződé-
sének hosszabbítására beérkezett ké-
relemről.

A Képviselő-testület ülésén készült fel-
vétel a Csákvári TV-ben látható, míg a 
nyilvános ülés jegyzőkönyve az önkor-
mányzat hivatalos honlapján (www.
csakvar.hu) olvasható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Közterületek
rendben tartása
Tisztelt Bodméri Lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket arról, 
hogy Bodmér Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2016. már-
cius 30. napján hozott döntésével – a 
szükséges személyi feltételek hiányá-
ban – visszavonta a vízelvezető árkok 
és környékük rendben tartásának át-
vállalásáról szóló 8/2015. (I. 28.) ha-
tározatát, amelynek következtében 
2016. április 1. napjától újra a tulaj-
donos kötelezettsége az ingatlana 

előtti közterület (beleértve a járda, 
az árok, az átereszek stb.) rendben 
tartása. 

A Vasvári Pál utca esetében ez azt 
jelenti, hogy a patak rézsűje és a te-
lekhatár közötti területen a fűnyírás 
és egyéb karbantartási feladatok el-
látása az ingatlan tulajdonosának kö-
telezettsége.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Álláshirdetés
Települési feladatok ellátására munkaerőt keresünk!

Elvárás:                  ● B kategóriás jogosítvány, 
  ● minimum 3 éves vezetési gyakorlat
  ● jó fizikai állóképesség
  ● 430-as damilos fűkasza használatának ismerete
Fizetés: bruttó 130.000,- Ft/hó Három hónap próbaidő után emelés lehetsé-
ges!
Jelentkezés: írásos önéletrajzzal Balogh István László polgármesternek címez-
ve, 8080 Vasvári Pál u. 58. vagy hivatal@bodmer.hu
Telefon: 0620/344-62-40
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Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2016. március 
30. napján tartotta munkaterv sze-
rinti soros, nyilvános ülését. Elsőként 
a két ülés közötti munkáról és a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló tájékoztatás keretében 
két jelentős, az elmúlt időszakban 
történt közösségi eseményről szá-
molhattam be. Ezek egyike a falu 
szinte teljes lakosságát mozgósító 
gyümölcsfa-ültetés (75 darab fa ke-
rült kiültetésre), míg a másik a már-
cius 24-i mikrobusz, személyautó 
és informatikai eszköz-átadás volt, 
amelyért az adományozóknak ez-
úton is köszönetet mondok.

A második napirendi pont, a Csákvári 
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 

évi beszámolója tárgyalása során ki-
emelt figyelmet kapott az adóbevé-
telek alakulása. 

A beszámoló elfogadását követően 
– a harmadik napirendi pont kere-
tében – hozzájárulását adta a Képvi-
selő-testület az önkormányzat törzs-
könyvi adatainak módosításához.

A képviselő-testületi ülés negyedik 
és ötödik napirendi pontja a fejlesz-
tési elképzelésekről szólt. A képvise-
lők döntése értelmében megtörtént 
a pályázatíró kiválasztása a felszíni 
vízelvezetési, valamint a Közösségi 
Ház felújítására irányuló pályázat 
előkészítése érdekében. Bodmér 
Község Önkormányzata a felszíni 
vízelvezetési problémák megoldá-

Képviselő-testületi hírek - Bodmér
sa érdekében közel 100 millió forint 
támogatásra pályáz a 100 %-ban tá-
mogatott TOP-2.1.3-15 konstrukció 
keretében, továbbá mintegy 11 mil-
lió forint támogatásra nyújt be igényt 
a Közösségi Ház közel 14,7 millió fo-
rintra tervezett felújítása érdekében.

A hatodik napirendi pont tárgyalá-
sát követően döntés született arról, 
hogy az önkormányzat biztosítja a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Társulás részére a 
Társulási Tanács határozatában elő-
írt, lakosságszám arányosan fizeten-
dő 49 Ft/fő rendkívüli tagdíjat. 

A hetedik – aktuális ügyek – napi-
rendi pont keretében több témában 
került sor határozathozatalra. Első-

ként visszavonta a Képviselő-testület 
8/2015. (I. 28.) határozatát, amely-
ben a vízelvezető árkok és környékük 
rendben tartását az önkormányzat 
átvállalta a lakosságtól, majd döntött 
az adományként átvett számítás-
technikai eszközök nyilvántartásba 
vételéről. 

Végül határozatot hoztak a képvise-
lők arról, hogy a településen letele-
pedni kívánó fiatalok támogatásá-
hoz – ingyenes telekalakítás céljából 
– 20 millió forint összegű rendkívüli 
kormányzati támogatás iránti igényt 
nyújt be az önkormányzat a Belügy-
minisztériumhoz.

Balogh István 
Bodmér Község polgármestere

Óvodás korú gyermekek beiratása
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 
2016/2017-es nevelési évre az ÓVO-
DÁS KORÚ GYERMEKEK BEÍRATÁSA 
Csákvár városában a következő idő-
pontokban történik:

● 2016. április 25-én, 26-án
(hétfőn, kedden) 08.00 – 16.00 óráig,
● 2016. április 27-én
(szerdán) 08.00 – 17.00 óráig,
● 2016. április 28-án
(csütörtökön) 08.00 – 16.00 óráig,
● 2016. április 29-én
(pénteken) 08.00 – 12.00 óráig.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat 
a gyermekeket, akik 2016. augusztus 
31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, 
és óvodai jogviszonnyal még nem ren-
delkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülői felügyelete vagy gyámsá-
ga alatt álló óvodai nevelésben való 
részvételre kötelezett gyermekét kel-
lő időben az óvodába nem íratja be, 
a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló  2012. évi II. 
törvény 247. § a) pontja alapján sza-
bálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre 
kötelezett gyermek szülője, amennyi-
ben gyermeke az óvodakötelezettsé-
gét külföldön teljesíti, köteles arról a 
beiratkozás idejének utolsó határnap-

ját követő tizenöt napon belül írásban 
értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt.

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, 
az óvodai beiratkozásra meghatározott 
időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be 
kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem 
másolatát a kötelező felvételt biztosító 
óvoda vezetőjéhez.

Ha a szülő nem a települési önkor-
mányzati fenntartású óvodába kívánja 
beíratni gyermekét, akkor a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alóli 
felmentési kérelmét az óvoda fenntar-

tójához nyújtja be, továbbá a kérelem 
másolatát megküldi a gyermek lakóhe-
lye, ennek hiányában tartózkodási he-
lye szerint illetékes jegyzőhöz.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év 
közbeni felvételi igényeket, akik 2016. 
augusztus 31-e után töltik be a 3. élet-
évüket, vagyis előjegyzett jelentkezők 
- a fenti időpontban szíveskedjenek je-
lezni az óvodában.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési 
igényű (SNI) gyermekek befogadása – a 
Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
székhely- és tagóvodájában lehetsé-
ges.

A beíratás helye: 

Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
8083 Csákvár Ady E. u. 2.

(Mindkét tagóvodába az Ady E. utcai 
helyszínen lehet beiratkozni.)

A jelentkezéskor be kell mutatni:

● a gyermek személyazonosítására 
alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót (születési anya-
könyvi kivonatot vagy személyi igazol-
ványt),
● a gyermek lakcímét igazoló hatósági 
igazolványt (lakcímkártyát),
● a szülő személyi azonosító és lakcí-
met igazoló hatósági igazolványát (sze-
mélyi igazolványt és lakcímkártyát).
Az óvodai felvétel tárgyában hozott 
döntés közlésének határnapja legké-
sőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határ-
napot követő huszonegyedik munka-
nap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen 
a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő 
a közléstől számított
15 napon belül illetékmentes fellebbe-
zési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz 
címezve az óvoda vezetőjénél. Másod-
fokon a Jegyző jár el, és hoz döntést.

Faddi Péterné
 intézményvezető

Süni csoport a Mese-Vár Óvodában
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Képünk van róla

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesü-
let sikeres sorozatot indított „Beszél-
gessünk” címmel. Ennek keretében 
olyan témákban hívnak előadókat, 
beszélgető partnereket, melyek szá-
míthatnak Csákvár lakóinak érdeklő-
désére. Dr. Demeter Zsófia történész, 
nyugalmazott múzeum igazgató már-
cius 4-én „Ekevas koronával” című 
előadásában a Csákvári Uradalom 
több évszázados történetébe avatta 
be a jelenlévőket Megismerhettük 
az Esterházy család birtokpolitikáját, 
betekintést kaptunk a haladásban 
élen járó, átgondolt mezőgazdasági 
újításaikba, reformtörekvéseikbe. A 
közönség soraiból számos anekdota 

A „Mi városunk, Csákvár” fotókiál-
lítás március 12-én nyílt a Csákvár 
Emlékházban (Tűzoltótorony), mely-
nek keretében Újhelyi Dávid, Bágyi 
Krisztián és Wilmek Ferenc állította 
ki munkáit. A helybéli fotósok hely-
béli témáit felvonultató kollekciót 
Szilágyi Zoltán, a Kép-Szín-Tér Fotó-
művészeti Műhely elnöke mutatta 
be a tárlatlátogatóknak. Kiemelte 

48-as sírok koszorúzása a sírkertekben

Húsvéti misztérium játék a Szent Mihály főangyal templomában

Beszélgessünk!

Csákvár fotókon

Januárban múlt egy éve, hogy a lel-
kes hobbi festők felkeresték Szekeres 
Károlyt, hogy mentorálja kis csapa-
tukat.  Azóta a Floriana Könyvtár 
ad helyet szombat délutánonként 
a Csákvári Festőkörnek. Vezetőjük 
nagy türelemmel avatja be őket a 
festés-rajzolás alapjaiba. Hitvallása, 
hogy csak a biztos alapokon nyug-
vó mesterségbeli tudás birtokában 
születhetnek igazi alkotások, ezért 
például az épületrajzokon keresztül 

tanulják meg a perspektíva szabá-
lyait, a csendéletek összeállításánál 
a kompozíciót, a színkeverés elsajátí-
tására pedig a tájképek készítésénél 
fektetnek nagy hangsúlyt.  Ha mindez 
megvan, akkor jöhet az önkifejezés, 
az elvonatkoztatás. Határtalan lelke-
sedéssel készültek a Vértes Múzeum 
Baráti Köre Egyesület által szervezett 
kiállításra, hogy megmutassák, hol 
tartanak, meddig jutottak a fejlődés-
ben.

színesítette a grófi időkről kirajzoló-
dó képet, melyek az Esterházy család 
szociális érzékenységét támasztották 
alá, segítő szándékukat igazolták.

Március 30-án Haász Erzsébet szé-
kesfehérvári tanárnő volt a vendég: 
Gárdos Péter Hajnali láz című köny-
véről és filmjéről folyt a beszélgetés. 
A résztvevők közül sokan látták már 
a filmet, többen olvasták a könyvet, 
a többiek pedig most kaptak hozzá 
kedvet. Izgalmas dolog volt bepil-
lantást nyerni a mű keletkezésének 
történetébe, a film kulissza-titkaiba, 
a szereplők személyes sorsában tük-
röződő történelembe.

mindegyik alkotó technikai felké-
szültségét, egyéni látásmódját. A 
szakmai betekintés után az ismerős 
témákban gyönyörködhettünk. Az él-
ményt a Dallam Alapítvány Zeneisko-
la növendékeinek furulyajátéka tette 
teljessé.  Mohl Bíborka, Pula Jácint 
Ábel és Wisniewski Marcell felkészítő 
tanára Mátrai Júlia volt.

Csákvári Festo kör a könyvtárban
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Képünk van róla

Csákvárnak a városnapon ünnepel-
jük születésnapját. Eddig augusztus-
ban volt, idén júliusban lesz; lévén 
ebben a hónapban „született” hiva-
talosan várossá negyedszerre törté-
netében.

Névnapját még nem ünnepeltük te-
lepülésünknek, de most tavasszal ez 
megváltozott. Csákvár névadója Csák 
mágusfejedelem, aki a X. században 
élt. Az Ő tiszteletére rendeztük meg 
a Csák Napot. Csák névnap március 
20-án van, illetve október 11-én is. A 
márciusi alkalmat választottuk, több 
okból is. Idén erre a napra esett a 
Tavaszi Napéjegyenlőség Ünnepe 
is, melyet összekötöttünk a névnap 
megülésével. Ugyanakkor ezen a na-

pon volt Virágvasárnap is, mely szép 
párhuzamban van Csákvár római kori 
nevével Florianával, a virágok város-
ával. Így a virágok városa virágvasár-
napon ünnepelhette meg névnapját.

A helyszín az Életfánál volt. Itt szok-
tuk ősi hagyományőrző ünnepein-
ket, azaz szereinket tartani. Közösen 
főztünk finom gulyáslevest, melyet 
megelégedéssel fogyasztottunk el. 
Majd meghallgathattunk Csákról való 
írásokat. Anonymus Gesta Hungaro-
ruma, Kézai Simon mester Magyar 
Krónikája és Paál Zoltán Arvisurája 
(Igazszólás) őrzött meg számunkra 
néhány történelmi, regei emlékeket 
Csákról.

Megtudtuk róla, hogy tőle származik 
a Csák-Nemzetség. Nagyapja Sza-
bolcs vezér volt, dédapja pedig a hét 
vezér egyike: Előd. Kézai Simon mű-
vének írása idején – a XIII. században 
– Csák vára már romokban feküdt. 
Györffy György szerint a nemzetség 
birtokai tekinthetőek Fejér vármegye 
történelmi előzményének.

Az együttlét alatt ehetőség volt az 
íjászatot is kipróbálni vagy gyakorol-
ni. A napot megkoronázta és lezárta 
a Tavaszi Szer Kiss Sándor vezetésé-
vel, melynek központi gondolata a 
béke volt. Köszönetet mondunk a 
Gellér és Kókány családoknak, akik 
nagyban hozzájárultak a nap teljes-
ségéhez; illetve Illés Szabolcsnak a 
találó támogatásáért!

v. Versegi-Herczeg Balázs
(Csák Had)

Csák Nap

Kor-társ nyugdíjas Ki-mit-tud?

Immár huszadik alkalommal vett 
részt a HARANGVIRÁG Nyugdíjas 
Klub Dalköre a Székesfehérváron 
évente megrendezett bemutatón. 
Az elismert szakemberekből álló zsű-
ri – Bakonyi István irodalmár-költő, 
Bécsiné Krämer Ágnes koreográfus, 
tánctanár és Kneifel Imre igazgató, 

népzenész – magas színvonalú, tar-
talmas, élvezetes produkciónak érté-
kelte és a legmagasabb elismeréssel: 
OKLEVÉLLEL jutalmazta a Dalkör mű-
sorát. Kneifel Imre dicsérő, elismerő 
szavainak szívet-lelket melengető 
gondolatainak nagyon örültünk. Fel-
emelő érzés volt, amikor a közel 500 
nyugdíjas – a megye minden részéből 
– együtt énekelte a kedvenc dalokat, 
nótákat, egymásnak adva a stafétát. 
Felső korhatár nem volt, a zene min-
denkit összekötött. Dalkörünk felföl-
di csokorral készült „Szépen hasad a 
hajnal…” címmel. Büszkén énekeltük 
a csákvári népdalunkat: „Csákvár vá-
ros szép helyen van, mert a Vértes 
közepén van…” Akinek van kedve, 
énekelje velünk minden csütörtökön 
délután!

„Az is boldog ember, akinek dallal 
van tele a tarisznyája!”

 Harangvirág Dalkör tagjai

Dalosunnep Csakvaron
„Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott 

fejlődött, ahol ének volt az alapja.” 
Kodály Zoltán

VI. dr. Csanyi Laszlo Korustalalkozo Csakvaron
2016. április 23.

A rendezvény fővédnöke Tessely Zoltán országgyűlési képviselő.

10:00 órától 

14.00 órától

 

● Gyermekkórusok hangversenye 
a Kórház Kultúrtermében

● Emléktábla koszorúzása
Csányi László szülőházánál (orvosi rendelő)

● Közös éneklés a Csákváron működő kórusokkal
a Csákvár Emlékházban található 
Csányi László kiállításon.

Csákvár Város Önkormányzata
és Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület Csákvár
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Eseménynaptár
2016.4.1. – 2016.5.31.

VÁROSI ESEMÉNYEK
Április
  6.   17.00    Egyházak és felekezetek működése ● Csákvár Emlékház
  8.   16.00    KáVé a könyvtárban  ● Floriana Könyvtár
  9.                   Városszépítő nap
  9.   17.00    Csákvár a képzőművészetekben kiállítás ● Csákvár Emlékház
23.                  Dr. Csányi László Gyermekkórus Találkozó és Emlékünnepség

● Kórház Kultúrterme, Csákvár Emlékház
28.  14.30    Mesemondó verseny  ● Házasságkötő terem

MÁJUS
  1.      4.00   Napfelkelte túra  ● Gyülekezés a Szabadság téren
13-14.           Madarak és fák napja országos döntő ● Geszner ház
14.  16.00     Gyermekrajzkiállítás megnyitó ● Csákvár Emlékház
15.                  Törpeharcsafogó verseny  ● Göböl-völgyi tó
15. 17.00      Csámborgó Koncert ● Kastélypark
16.   9.00     Regionális Gidrán tenyészszemle ● Dobogó
21. 16.00     Hősök Napja ● Huszár-emlékmű
22.                  Orbán-napi borverseny
30.                  Pedagógus Nap ● Házasságkötő terem

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 gyóntatás) és csütörtök 
19.00
Rózsafüzér:  hétfő, kedd, péntek  17:30, szerda 6.30, szombat 17.00;

vasárnap 10.30 és 17.00

ÁPRILIS
3.     Húsvét 2. vasárnapja (Fehérvasárnap), az isteni irgalmasság vasárnap-
ja, Húsvét nyolcadának befejező napja
4.     Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) főünnep
10.   Húsvét 3. vasárnapja
17.   Húsvét 4. vasárnapja (A papi és szerzetesi hivatások vasárnapja)
24.   Húsvét 5. vasárnapja (búzaszentelés)

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

Telefon: 06-22-354-071
Nt. Gere Gábor József telefonszáma: 06-30-380-9503.

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

Az iskolai beiratkozáskor a gyermeket, kérjük, hittanórára is írassák be!

Beíratás a református óvodába
A Lorántffy Református Óvodába április 20-21-22-én és április 25-26-án lesz 
a beíratás. Óvodánkban lehetőség van az angol és a német nyelv tanulásá-
ra, rendszeres sportolásra, valamint néptánc tanulására. Hosszú évek óta 
kapcsolatban vagyunk az ország legjobb gyermekkórházával, a Bethesda 
kórházzal. Cím: Csákvár, Szent István u. 2. Tel.: 06-22-254-071. Szeretettel 
várunk minden kisgyermeket a Lorántffy Református Óvodába.

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Péntek        17.15   áhitat a Kálvin Otthonban
Vasárnap     9.00   kórházi istentisztelet
Vasárnap     9.30   diák-istentisztelet
Vasárnap   10.00   istentisztelet

ÁPRILIS
15.  18.00  Költészet napjára emlékezünk a Kálvin Otthonban

A református parókia a közeljövőben felújításra kerül, erre a célra köszönet-
tel fogadjuk az adományokat.
Számlaszám: 11736020-29908299-00000000

Evangélikus  Egyház
ÁPRILIS
  3.  11.00  Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
13. 18.30  Férfikör (szerda)
15. 16.30 Bibliaóra (péntek)
17. 11.00 Istentisztelet és egyházközségi közgyűlés (vas.)
22. 16.30 Bibliaóra 16.30 
23. 14.00 Egyházkerületi Kórustalálkozó Oroszlány (szombat)
24. 11.00 Istentisztelet – igét hirdet Mészáros Tamás felügyelő (vas.)
29. 16.30  Bibliaóra 16.30

Április 
Április 
Április 
Április 
Április 
Április
Április
Május
Május
Május

 7. cs.
11. h.
14. cs.
18. h.
21.cs.
25. h. 
28. cs.
2. h.
5. cs.
9. h.

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18.00
18.00
18.00
18.00

Egyházak és felekezetek működése
Egyházak és felekezetek működése (ism.)
Venti Chiavi Gitártrió (ism.)
Schaffer Erzsébet iró-olvasó találkozó(ism.)
Költészet napja
Költészet napja (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
dr. Csányi László kórustalálkozó
dr. Csányi László kórustalálkozó (ism.)

Csákvár-Gánt Tv
Á P R I L I S  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Evangélikus  Egyház

MÁJUS
1.11.00 Úrvacsorai istentisztelet, anyák napi köszöntő – igét  hirdet 
Lackner Pál ev. püspök (vasárnap)
2. 18.00 Asszonykör  (hétfő)
5. 17.00  Istentisztelet - Mennybemenetel ünnepe

Április hónap igéje:
„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulaj-
donba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodála-
tos világosságára hívott el titeket.”
(1 Péter 2,9)
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Kincskereső

Új könyveink
Ízelítő a Floriana Könyvtár legújabb könyveiből:

A rossz lányok nem halnak meg
Silber – Az álmok első könyve
Egy ropi naplója 9. A nagy kiruccanás
Egy ropi naplója 10. Régi szép idők
Nyugalom tengere

Katie Alender:
Kerstin Gier:
Jeff Kinney: 
Jeff Kinney:

Katja Millay: 

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2016. március 9-én  Szabácsik Málna Nikolett  a Vajda utcába,
2016. március 12-én Macsik László Csákvárra.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

Iskolai versenyeink
Pesovár Ferenc Népdaléneklési Ver-
seny megyei döntőjében Adonyban

szólista kategóriában Pausch Napsu-
gár 3.a bronz minősítést kapott,

csoportos ének kategóriában a 
Dalospacsirták: Néráth Dóra 8.b, 
Dravitz Tamara, Magyarics Fanni, 
Pausch Kamilla 6.a arany minősítést 
szerzett.

Labdarúgó diákolimpia körzeti dön-
tőjében Felcsúton

a 3. korcsoportban iskolánk csapata 
2. helyezést ért el. A csapat tagjai: 
Kun Tamás, Knausz Kornél, Baró-
csi Bálint, Bokor Ábel, Hrna Dániel, 
Szabó Bence, Borsos Patrik, Horváth 
Bulcsú, Zelizi Roland

Országos Madarak és Fák Napja Ver-
seny területi fordulójában

1. helyezést ért el Hegyessy Luca 8.a, 
Gyüre Gergő, Wisniewski Marcell 6.b 
csapata

2. helyezett lett Tamás Kinga 7.a, Ba-
konyi Adrienn, Bokor Ábel 6.b csapa-
ta.

nyelvÉSZ verseny megyei fordulójá-
ban Székesfehérváron

4. évfolyamosok között 5. lett 
Spinhért Mátyás 4.a

5. évfolyamosok között 4. Magasi 
Csenge 5.b

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

Csákvár Dobogón 600-as telek szán-
tó, szőlő, bekerített termő gyümöl-
csös, kút szivattyúval, 7 hektoliteres 
víztartály, új kis faház kertészeti tel-
jes felszereléssel eladó. Áram van.
Érd.: 30/369-0598

Eladó!  Zöldhegyben 1000 m2 műve-
lés alól kivont föld,  25 m2  szép ház, 
pince, villany van, víz folyamatban.
Érd.: Czipóth István
20/247-4661
20/353-1848

Kárpitos munkát vállalok!
Tel.: 0630/226-4245

Belterületi építési telek kedvező 
áron eladó.
Érd.: 70/774-7201

APRÓHIRDETÉS

Albérlet kiadó! 06 20/ 323–1544

Ajánlat, gyors megoldás a CSOK-ot 
igénybe venni szándékozók részére!
Érd.: 70/774-7201

Babetta jó állapotban eladó.
Érd.: 254-786

Előnevelt csirke rendelhető május 
14-re. Tojóhibrid és húshibrid
Tel: 354-245 Budainé

Eladó jó minőségű bontott tetőléc, 
alumínium hófogók, csatornatartók, 
4 részes szekrénysor.
Tel: 20/598-2990

1700 m2 -es telken 3 szobás felújítan-
dó családi ház eladó. 6.000.000,- Ft 
Tel: 20/314-7748

A nyelvÉSZ verseny megyei fordulójába jutott felsős tanulók

6. évfolyamosok között 1. helyezést 
ért el Wisniewski Marcell 6.b

7. évfolyamosok között 1. Izmindi 
Izsák 7.a, 2. Magasi Botond 7.a, 5. 
Tamás Kinga 7.a

8. évfolyamosok között 6. Spinhért 
Anna 8.a, 8. Zolnai Réka 8.a

Az első helyezést elért tanulók: 
Wisniewski Marcell és Izmindi Izsák 
képviselik Fejér megyét Szegeden az 
országos döntőben!

Arany János magyarverseny orszá-
gos döntőjében Budapesten

6. évfolyamosok között 10. helyezést 
ért el Wisniewski Marcell 6.b

A szorgalmas csapatok az Országos Madarak és Fák Napja Versenyen

7. évfolyamosok között 4. helyezést 
ért el Izmindi Izsák 7.a, 8. helyezett 
lett Tamás Kinga 7.a 

8. évfolyamosok között 13. lett 
Hegyessy Luca 8.c

Víz világnapi megyei irodalmi pályá-
zaton

1. helyezést ért el Serényi Réka 3.c

Dicsérő oklevelet kapott: Makra Mál-
na 3.c, Janky Bendegúz 5.b, Tamás 
Marietta 5.b, Tamás Kinga 7.a

Víz világnapi megyei rajzpályázaton

Dicsérő oklevelet kapott: Boros Zsó-
fia 4.b, Szabó Dominik 7.a
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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: május 1.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Turán Gyula temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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 az

OMV adalékolt 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

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

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 

Tisztelt Lakosság!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Móric Major Vágóhíd a lakosság részére 
sertéshús értékesítési akciót tart.

Rendelhető bőrös félsertés (fejjel), kérésre házi perzseléssel is!
Ár:        Forrázott, lángolt: bruttó 546 Ft/Kg

Házi perzseléssel: bruttó 588 Ft/Kg
Külön rendelésre sertés belsőség is rendelhető bruttó 320 Ft/Kg 
áron.

Értékesítés/átvétel:  Csákváron a Móric Majori portánál,
minden héten pénteki napon, 
de. 8.00 – 12.00 között,
a vágóhíd saját járművéről.

Nagyobb mennyiségű rendelés esetén házhoz is szállítunk!

A pénteki átvételhez kérjük legkésőbb szerda 15 óráig adja le rende-
lését az alábbi telefonszámokon:

• Puszta Tamás: 06/20-499-8847 (Móric Major Vágóhíd)

Csak hazai sertést vágunk!
Ellenőrzött, higiénikus körülmények!
A húsminőséget folyamatosan bevizsgáltatjuk!

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

HASZNÁLT RUHÁK KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN 
   Női-, férfi és gyermek ruhák:
      •Lovaglónadrágok minden méretben
       •Pulóverek, pólók
       •Ingek, blúzok, szoknyák              
       •Alkalmi nadrágok, farmerek      
       •Dzsekik, szabadidőruhák
       •Esőkabátok, esőnadrágok

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

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

NYITVATARTÁS
H-P: 9-11;14-17

Szo.: 9-12
Vasárnap: ZÁRVA

Angol rózsA
használtruhabolt

2016. április 26-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.


