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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Képviselő-testület írásos 
tájékoztatója.

 
Nagy Csaba színes beszámoló-
ja a nyári jutalom horgásztúrá-
ról.

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

Riport Izsó Gergővel, a B3 TA-
KARÉK Szövetkezet Területi ve-
zetőjével.

Együtt emlékeztünk az 1956-os for-
radalom és szabadságharc hőseire 
október 23-án a Csákvári Közös Ön-
kormányzati Hivatal házasságkö-
tő termében. Ez a nap 1989 óta a 
Magyar Köztársaság kikiáltásának 
ünnepe is. A Himnusz közös elének-

lése után Illés Szabolcs polgármes-
ter mondott ünnepi beszédet, aki 
rövid történelmi visszatekintés után 
kiemelte, hogy a forradalmárokra, 
mint példaképeinkre kell néznünk, 
és a napjainkra jellemző viharos idő-
szakban is hasonlóan kell helytáll-
nunk.

A következőkben a „Hazaszállnak a 
füstkarikák” című műsort tekinthet-
tük meg Sáfár Mónika Jászai Mari 
díjas színművész, Kiss Zoltán Magyar 
Érdemrend Tisztikeresztjével kitün-
tetett színművész és Mukli Franciska 
zongorista előadásában. A személyes 

1956. október 23-ai emlékünnepség
történeten alapuló előadás pilla-
natfelvételek sokasága, érzések ka-
valkádja. A levelekből, versekből és 
énekekből álló zenés műsort feszült, 
érdeklődő figyelemmel nézte a közel 
80 fős közönség. Ezt követően Már-
ton Zoltán, a Fejér megyei Polgárőr 
Szövetség titkára ’Az Év Polgárőre’ ki-
tüntetést adott át Győrváry Zoltán és 
Takács István polgárőröknek. Majd 
Tihanyi-Tóth László Romok között a 
járdaszélen című versét szavalta el 
Mukli Francista.

Az ünnepi megemlékezés a koszo-
rúzással folytatódott, ahol a Magyar 

Honvédség 6. Sipos Gyula Területvé-
delmi Ezred tartalékos katonái álltak 
díszőrséget. A Turul Emlékműnél 
Csákvár Város Önkormányzata után 
koszorút helyeztek el a történelmi 
egyházak, pártok civil szervezetek 
helyi képviselői. Valamint mécses 
gyújtással és a kegyelet virágainak 
elhelyezésével a megjelentek is le-
rótták tiszteletüket. Az emlékünnep-
ség a Szózat közös eléneklésével ért 
véget. A program az EFOP-1.5.2.-16-
2017-00011 jelű projektből valósul-
hatott meg.

Szakál Borostyán

 

 

 

[Ide írhatja a szöveget] 
 

        
 

2018. december 2.  
 16.00-16.30 Fáklyás felvonulás 

 - a Katolikus templomtól a Szabadság térre 
 16.00-18.00 Kézműves foglalkozás 
 16.30 Gyertyagyújtás 
 Katolikus egyház műsora 
 17.15 Színpadi gyermekműsor  

- Kuttyomfitty Társulat: Betlehem csillaga 
 
 

2018. december 16. 
 16.00-16.30 Fáklyás felvonulás  

- az Evangélikus templomtól   a Szabadság térre 
 16.00-18.0 Kézműves foglalkozás 
 16.30 Gyertyagyújtás 
 Evangélikus egyház műsora 
 17.15 Színpadi gyermekműsor  

– Kalamajka Bábszínház: Téli mese 
 
 

2018. december 9. 
 Kisvonatozás a városban  

a rendezvény ideje alatt 
 16.00-18.00 Kézműves foglalkozás 
 16.30 Gyertyagyújtás 
 Gyémánt Gospel kórus adventi műsora 
 17.15 Színpadi gyermekműsor  

-  
 

2018. december 23. 
 16.00-16.30 Fáklyás felvonulás  

- a Református templomtól   a Szabadság térre 
 16.00-18.00 Kézműves foglalkozás 
 16.30 Gyertyagyújtás 
 Református egyház műsora 
 17.15 Színpadi gyermekműsor  

Portéka Színpad: Decemberi csillagok 
 

(A műsorváltozás jogát fenntartjuk.) 

SZABADSÁG TÉR

Pódium Színház gyermekműsora 
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Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. október 
31. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését, amelyen a Kép-
viselő-testület döntött a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról 
és a két ülés között végzett munkáról 

A Csákvár Ifjúsági Díja elismerő cím 
átadására 2019 januárjában, a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából meg-
rendezésre kerülő ünnepségen kerül 
sor. Az elismerő cím alapításával és 
adományozásával az önkormányzat 
elismerését fejezi ki azoknak, akik a 
tanulás, a sport és szabadidős prog-
ramok kulturált, hasznos eltöltése 
terén kimagasló eredményeket értek 
el, s e teljesítményükkel Csákvár vá-
ros jó hírét öregbítették és követen-
dő példát állítottak a jövő generációk 
számára. Az elismerő címből évente 
legfeljebb kettő adományozható.

Csákvár Ifjúsági Díja elismerő címben 
részesíthető a 25. életévét be nem 
töltött magyar állampolgár csákvári 
lakos, illetve csákvári csoport, szer-
vezet, amelynek tagjai a javaslatté-
telre rendelkezésre álló határidőig a 
30. életévüket még nem töltötték be. 

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. október 
29. napján tartotta munkaterv szerin-
ti rendes ülését, amelyen a két ülés 
között végzett munkáról és a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentés elfogadása után sor 
került a közösségi együttélés alapve-
tő szabályairól, és ezek elmulasztásá-
nak jogkövetkezményeiről szóló ren-

szóló jelentés elfogadásáról. Máso-
dik napirendi pontként rendeletalko-
tásra került sor, így a szociális tűzifa 
kiosztása jogszabályi keretek között 
történhet idén is. Ezután döntés szü-
letett a köztisztviselők 2019. évi illet-
ménykiegészítéséről szóló csákvári 

Képviselő-testületi hírek – Csákvár

A bodméri képviselő-testület üléséről

delet elfogadására. Az önkormányzat 
által benyújtott, folyamatban lévő 
pályázatokról szóló októberi tájé-
koztatóról született döntés, majd a 
település köztisztasági helyzetéről, 
illetve az önkormányzati infrastruk-
túra ellátottságának helyzetéről. Jog-
szabályi kötelezettségnek eleget téve 
elfogadásra került a Csákvári Mese-
Vár Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. 

nevelési évre szóló munkaterve. Az 
idei évben is megajándékozza az ön-
kormányzat a 80 éven felülieket ka-
rácsony alkalmából, melyre vonatko-
zóan döntés született az ajánlattételi 
felhívás megküldéséről. Módosításra 
került az Integrált Településfejleszté-
si Stratégia, az iskolai körzethatárok 
azonban változatlanok maradtak. 
Aktuális ügyek között határozott a 

Képviselő-testület a Kálvária utcában 
lakossági kérésre közlekedési tábla 
kihelyezéséről. A Képviselő-testület 
nyilvános ülésén készült felvétel a 
Csákvári TV-ben látható, míg a nyil-
vános ülés jegyzőkönyve az önkor-
mányzat hivatalos honlapján (www.
csakvar.hu) olvasható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

rendelet testületi támogatásáról. 
Majd elfogadásra került a hó elta-
karítási feladatra szerződés kötése, 
valamint az idősek és gyermekek idei 
karácsonyi támogatása is. A háztartá-
si szennyvíz begyűjtésére pályázat ki-
írásáról döntött a Képviselő-testület, 

ezt követően a játszótéri eszközök 
állapotának felülvizsgálata mellett 
foglalt állást a település vezetése. A 
„Csapadékvíz elvezetési feladatok 
megoldása I. ütem” elnevezésű köz-
beszerzési eljáráshoz előkészítéséről 
született több döntés.

Katona László
polgármester

Javaslattétel 
Csákvár Ifjúsági 
Díja elismerő címre

A díj odaítéléséről a Képviselő-testü-
let dönt, a díjazott személyére bárki 
javaslatot tehet.

A személyi javaslatok benyújthatók 
az önkormányzati kitüntetések, díjak 
alapításáról, adományozásuk rend-
jéről szóló 24/2016. (X. 28.) önkor-
mányzati rendeletben foglaltakkal 
összhangban Illés Szabolcs polgár-
mesternek címezve 2018. december 
7-én 12 óráig

• személyesen vagy postai úton a 
Csákvári Közös Önkormányzati Hiva-
tal címére (8083 Csákvár, Szabadság 
tér 9.),

• elektronikusan titkarsag@csakvar.
hu e-mail címre küldve.

Csákvár Város Önkormányzata
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2017. szeptember 4-én nyílt meg a 
B3 TAKARÉK Szövetkezet fiókja Csák-
váron, megkönnyítve ezzel a helyiek 
bankolását, újabb választási lehető-
séget biztosítva számukra a pénzügyi 
piacon. 

Az elmúlt 1 év tapasztalatairól illetve 
a jövőre vonatkozó tervekről kérdez-
tük Izsó Gergőt a B3 TAKARÉK Szövet-
kezet Területi vezetőjét.

Hol tart most és hová tart a B3 TA-
KARÉK Szövetkezet?

2015-ben, a szektorban elsőként, 
véghezvittük Magyarország legna-
gyobb fúzióját. Ekkor olvadt össze 
10 korábbi kis regionális takarék, és 
jött létre a B3 TAKARÉK Szövetkezet. 
Azóta, 2017-ben további két takarék 
csatlakozott hozzánk, így jelenleg 
mi vagyunk a takarékszövetkezeti 
szektor legnagyobb súlyú takarékja, 
több mint 100 fiókkal, a működési 
területünk pedig a fővárosra, Pest, 
Fejér és Veszprém megyére terjed 
ki. Termékeikkel a lakossági és üzleti 
ügyfélkört egyaránt kiszolgálják. A ta-

karékszövetkezeti forma előnyeként 
a kereskedelmi bankokkal szemben 
azt lehet megfogalmazni, hogy egy 
akkora üzemméretű takarék, mint a 
B3 TAKARÉK, olyan szereplő a pénz-
intézeti piacon, amely egyfelől ma-
gában foglalja a korábbi 12 takarék-
szövetkezet hagyományait, közvetlen 
ügyfélkapcsolati stílusát, másfelől vi-
szont folyamatosan fejlődő innovatív 
technikai hátterével, versenyképes 
termékeivel és a takarékszövetke-
zeti szektor egyik legnagyobb üze-
mi területével biztosítja az ügyfelek 
bankolási szokásainak korszerű és 
személyre szabott kiszolgálását min-
den korosztály számára. A banki kör-
nyezethez híven, minden szolgáltatás 
és termék megtalálható a folyószám-
la vezetéstől a hozzá kapcsolódó ki-
egészítő szolgáltatásokon keresztül a 
különböző hitellehetőségekig.

Milyen szolgáltatások vehetők 
igénybe a B3 TAKARÉK Szövetkezet 
Csákvári fiókjában?

A B3 TAKARÉK Szövetkezet összes fi-
ókjában, így a Csákváriban is kiszol-
gáljuk a lakosság és a vállalati szféra, 
illetve az önkormányzatok igénye-
it, mindhárom ügyfélkör számára 
biztosítunk banki szolgáltatásokat. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy 2019. 
évtől kezdődően Csákvár Város Ön-
kormányzata és Intézményei nálunk 
vezetik majd a számlájukat. Bízunk az 
Önkormányzattal való sikeres együtt-
működésben.

A lakosság részére számlavezetés, és 
az ahhoz kapcsolódó kiegészítő szol-
gáltatások, mint bankkártya, elektro-
nikus bankolás stb., hitel konstrukci-
ók, megtakarítási megoldások állnak 
rendelkezésre. Hangsúlyozni szeret-
ném, hogy fiókjaink CSOK Pontok, 
ahol felkészült munkatársaink segíte-
nek eligazodni a Családok Otthonte-
remtési Kedvezményének és a hozzá 

1 éve működik a                 Szövetkezet 
fiókja Csákváron

kapcsolódó hitelek igénylésének fo-
lyamatában és lebonyolításában.

Vállalatokat számlavezetéssel, hite-
lek biztosításával, megtakarításaik 
kezelésével várjuk. Kiemelném, hogy 
a B3 TAKARÉK tagja az MFB Pontokat 
üzemeltető Konzorciumnak és szá-
mos fiókunk működik MFB Pontként, 
biztosítva a rendkívül kedvezményes 
uniós támogatások kihelyezését vál-
lalati ügyfelei számára. Továbbá a ha-
gyománynak megfelelően az agrári-
um partnereként kiemelten kezeljük 
a mezőgazdasággal foglalkozó cégek 
és vállalatok pénzügyi feladatait.

Mit emelne még ki a fiókkal kapcso-
latban?

Nálunk az Ügyfél az első. A takarékok 
mindig is jó kapcsolatot ápoltak ügy-
feleikkel. Ebben szinte ma is utolérhe-
tetlenek vagyunk és Csákváron is erre 
törekszünk. Erre a bizalmi viszonyra 
kell építeni a modern kor elvárásai-
nak megfelelő banki tevékenységün-
ket. Nemcsak számlavezetéssel fog-
lalkozunk, hanem állampapírokkal, 
pénzügyi alapok kínálatával, hitele-
zéssel. A B3 TAKARÉK Szövetkezet 
képviseletében, ezúton szeretném 

erősíteni mindenkiben azt a tudatot, 
hogy bátran fordulhatnak a fiókban 
dolgozó szakembereinkhez kérdése-
ik megválaszolásában, vagy a jövőre 
vonatkozó terveik megvalósításá-
ban. Munkatársaink, Róth Hajnalka 
fiókvezető irányításával, Schneider 
Tiborné Rózsika és Csikesz Istvánné 
Éva szeretettel várják ügyfeleinket, a 
pénzügyi szolgáltatóknál megszokott 
nyitvatartási időben, a 8083 Csákvár, 
Szabadság tér 11. alatt, így biztosítva 
a személyes ügyintézési lehetőséget 
mindenki számára.

A B3 TAKARÉK Szövetkezet honlapján, 
a www.b3takarek.hu oldalon hozzá-
férhető minden szükséges informá-
ció a termékekről, fiókhálózatról és 
rendelkezésre álló lehetőségekről. 
Kirendeltségeink pedig személyes ta-
nácsadással, ügyintézéssel segítik az 
érdeklődőket, ügyfeleket. Csákváron 
is fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink 
hétvégén is hozzájussanak a pén-
zükhöz, így fiókunkban 24 órás ATM 
üzemel.

Elérhetőségek:
E-mail: csakvar@b3takarek.hu
Telefon: +36 22 234-059

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2018. október 11-én Pánczél Eszter a Béke utcába,
2018. október 12-én Weidinger Vencel a Haraszt utcába,
2018. október 15-én Bakonyi Anna a Petőfi utcába,
2018. október 19-én Czirják Szonja Amália a Vértes utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Véradás
Szeretettel várunk 

minden önzetlen véradót a következő véadásra 
2018. december 13-án 13:00 és 18:30 óra között.
A véradás helyszíne a Polgármesteri Hivatal házas-

ságkötő terme.
A véradásra ne feledje elhozni személyi igazolvá-

nyát, lakcím és TAJ kártyáját.
„Adj vért és ments életet!”

112018csakvarhirmondo.indd   3 2018.11.10.   9:26:20



4   

Hosszú évek óta figyelemmel kísé-
rem a mai fiatalságot a különböző 
tanítási szünetekben és év közben, 
amikor nem az iskolapadban ülnek. 
Azt veszem észre, hogy a mai világ 
sajnos teljesen más, mint amilyen az 
én gyermekkoromban volt.
Sok teendője van a felnövekvő gene-
rációnak, de sokaknak a számítógép, 
a mobiltelefon sokkal fontosabb, 
mint pár kellemesen eltöltött óra a 
természetben, a vízparton, horgász-
bottal a kezükben. Ne feledkezzünk 
meg a 21. század pestiséről, a nagy 
számban jelenlévő drogról, a drog-
függőségről! Hogy miként próbálok 
fellépni és jó útra terelni a fiatalok 
figyelmét a felsorolt negatív hatások-
tól? Ezt is bemutatom a következő 
kétrészes írásomban - kapitális pon-
tyok kifogásával egyetemben.
Gyakorló szülőként, sajnos, magam 
is szembesülök a mai kor veszélye-
ivel, a fenyegető világ gyermekre, 
serdülőre és kamaszokra nehezedő 
problémáival. Saját gyermekeim már 
nagykorúak, mondhatnám, túl a ne-
hezén… Valójában mégsem.
Elhatároztam, hogy fegyvert raga-
dok: tollat veszek a kezembe és e két-
részes írással megpróbálok segíteni. 
Megpróbálom felhívni azon szülők fi-
gyelmét, akik már a gyermeknevelés 
küszöbén járnak, vagy éppen a kellős 

közepén és esetleg megelőzésnek 
vagy segítségnek veszik soraimat. 
Egy sajátos ötletem támadt, ösz-
szekötve a kellemest a hasznossal. 
Felkerestem a helyi általános isko-
lát, hogy megosszam velük kezde-
ményezésem. Arra gondoltam, hogy 
1-2 horgászdiáknak közvetlenül, és 
remélhetően több száznak közvetve 
tudok motivációt adni. Ne a számító-
gép előtt üljenek, vagy az utcán csel-
lengjenek, e helyett válasszanak ak-
tív elfoglaltságot! Kerékpározzanak, 
focizzanak, vagy éppen menjenek ki 
a közeli tóra nagypontyfogás remé-
nyében. 
Amikor körvonalazódott az egész 
elképzelésem, felkerestem Jankyné 
Kővári Csillát, a Csákvári Általános Is-
kola igazgatónőjét. Ő igazgatta az in-
tézményt a 2017/2018-as tanévben. 
Kezdeményezésem azonnal nyitott 
fülekre talált nála, így hát megosztot-
tam vele minden részletét. Végül kér-
tem, hogy az egész évben jól tanuló, 
szorgalmas, példás magaviseletű diá-
kok közül jelöljön ki kettőt, akik az év 
végén a bizonyítványukkal is példá-
san zárják az évet. Ezen felül fő szem-
pontként az vezérelt, hogy horgász-
csemeték legyenek. Jutalmul pedig 
azt ajánlottam nekik, hogy elviszem 
őket egy 72 órás nagyhalas pecára 
a közelünkben lévő, Európa szerte 

kapitális halairól elhíresült hatalmas 
víztározóra, Fehérvárcsurgóra. 
Az természetes számomra, hogy 
ennek az anyagi vonzatát magamra 
vállaltam illetve támogatókat, segí-
tőket kerestem. Csilla néni elfogadta, 
nagyon örült a kezdeményezésnek, 
jó ötletnek tartotta, és év végén kivá-
lasztotta a 2 jó tanulót. 
Azonnal nekiláttam a részletes szer-
vezésnek. Fejér megyében a HOFESZ 
(Horgász Egyesületek Fejér Megyei 
Szövetsége) kezelésében áll a kijelölt 
tározó. Nagy Attila elnök urat keres-
tem fel, hogy segítsen. Attila tisztsé-
ge mellett nagyon jó barátom, amire 

különösen büszke vagyok, hiszen Ő 
kiváló ember, nagyon jó családapa 
és még sorolhatnám. Három gyer-
mekét példásan neveli feleségével, 
ezért pontosan látja, hogy bizony a 
probléma, ami a mai fiatalok köré-
ben gyakori, sajnos nem egyedi és 
nem kicsi. Nem volt kérdés részéről, 
hogy amiben tud, segít és az egyesü-
let támogatását is ajánlotta az enge-
délyek beszerzése, csónakhasználat 
kapcsán. Biztosított afelől, hogy az 
ott szolgálatot teljesítő személyzet 
Hirsch Balázs és Gángó László. is biz-
tosan mindenben a segítségünkre 
lesz.

Gyerekkorom vakációi    Ne csak horgásszunk,    neveljük, segítsük a felnövő nemzedéket!
1. rész

Elérkezett a bizonyítványosztás ideje 
és a választás Mihályi Dávidra, va-
lamint Palkó Szebasztiánra (Szebi) 
esett. Felvettem velük a kapcsolatot 
és elkezdődött a túra közös szerve-
zése, a felszerelések ellenőrzése és 
minden, ami ilyenkor fontos. 
Kértem Csilla nénit, hogy néhány 
gondolatban ossza meg velem, ami-
ért a két srácot választották. Szó 
szerint idézem: „Palkó Szebasztián, 
most volt 8. osztályos. Jó tanuló, kü-
lönösen a biológiát szereti. Minden 
évben tagja volt a Madarak Fák Napi 
verseny győztes csapatának. Szerény 
tisztelettudó, igazi közösségi ember, 

akire mindig számíthatnak barátai, 
tanárai.” Sajnos másik jelöltünk, Dá-
vid, indulás előtt két nappal lemond-
ta a részvételét, technikai okok miatt. 
Szívesen láttuk volna a csapatban, 
legalább szemtanúja lehetett volna ő 
is a nagyponty-szüretnek. Nem élt a 
felkínált lehetőséggel. Szebi többször 
döntötte meg korábbi halfogási re-
kordját. Hihetetlen pontyáradatban 
találtuk magunkat, mindenki nagy 
örömére. Jó taktikát és még jobb csa-
likat választottunk a sikerünkért. 
Erre a túrára is Andrási Attila bará-
tommal készültünk fel és vágtunk 
neki közösen. Zsombor fiát hozta 

Attila barátommal készültünk fel… 

… és vágtunk neki közösen.

2018-ban Palkó Szebasztián volt az egyik szerencsés.

Szívügyem a felnövő nemzedékek sorsa.
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Gyerekkorom vakációi    Ne csak horgásszunk,    neveljük, segítsük a felnövő nemzedéket!
1. rész

magával, aki tanulmányi eredménye 
és magaviselete alapján szintén ki-
érdemelte azt. Ati is pontosan látja 
a mai felnövekvő nemzedéket fe-
nyegető óriási problémákat. Korábbi 
közös horgászataink során nagyon 
sokat beszélgettünk azokról, ezért is 
volt gyakorló apaként természetes 
számára a kezdeményezésem támo-
gatása. Megállapodtunk abban, hogy 
a horgászhelyet ő választja ki. Bíztam 
ítéletében, mert jó látása van a vízre, 
sok szép hal fotójával gazdagodott 
ott már fotóalbuma. Igazi nagyponty 
specialista.

Közeledett a horgászatra kitűzött idő 
napja. Eközben a diákoknak elkezdő-
dött a vakáció. Sokat járom lakhelye-
met és a munkámból adódóan sok 
egyéb településen is megfordulok. 
Szemeimmel folyamatosan pásztá-
zom a játszótereket, focipályákat, 
vízpartokat, hátha találkozok szabad-
idejüket ott töltő diákokkal. Sajnos, 
nem gyakori!
Emlékeim gyermekkorom szünetei-
ről arról szólnak, hogy baráti társasá-
gommal nagyokat fociztunk az iskola 
udvarán, télen jókat szánkóztunk, 
csúszkáltunk vagy a közeli Vértes he-
gyeit másztuk meg. Ritka volt nyáron 
az a nap, amikor nem horgásztunk. 
Eleinte csak a közeli nagyárokban, 
ahova gyalog vagy később biciklivel 
mentünk, majd ahogy növögettünk, 
úgy a közeli tavakban is megállás 
nélkül horgásztunk. Az akkori ”fej-
letlen” világban szinte sosem vol-
tunk otthon, mindig a természetben 
barangoltunk. Utólag is úgy látom, 
hogy gyönyörű gyermekkorunk volt. 
Nem hiányzott a számítógép, amiről 
azt sem tudtuk, hogy létezik. Volt na-
gyon szerény horgászfelszerelésünk, 
esetleg a csapatból valakinek egy jó 
bőrfocija, meg mindenkinek kerék-
párja, amivel elfoglaltuk magunkat 
egész évben. 
Többször tapasztaltam, hogy saját 
gyermekeim a szomszédban lakó ba-
ráttal vagy barátnővel számítógépen 
keresztül vagy telefonon beszélik 
meg a dolgaikat. Az, hogy esetleg fel-
keressék egymást és kimozduljanak 
egy kicsit a lakásból, barátkozzanak 
személyesen, már a múlté. Szerin-
tem más családok is találkoznak ezzel 
a jelenséggel. Minden tiszteletem a 
kevés kivételnek.
A fejlődő világ technikai csodáival 
együtt megérkezett hazánkba is 
a füves cigi, a különféle bódító és 
partydrogok és a keményebb kábító-
szerek. A kíváncsi fiatalok nagy része, 
naná, hogy kipróbálja. Hasonlóan, 
mint mi a középiskolában a cigit. A 

A horgászat sokkal hasznosabb, … ... mint a számítógép előtt tölteni a napot.

tanítási órák szüneteiben, aki nem 
dohányzott a mosdóban, azt nem 
is vették emberszámba a többiek, 
majdhogynem kiközösítették. Igen 
ám, de arról sokkal könnyebben le 
lehetett szokni. 
Hasonló a jelenség a különböző dro-
gokkal, „Gyere, próbáld ki, fogalmad 
sincs róla, hogy ez milyen jó”. Ilyen 
és hasonló módon csalogatják, kí-
nálgatják egymást. Nem számolnak 
a következményekkel. Vannak olyan 
szerek, amikről aztán évek múlva 
lehet leszokni külső segítséggel, de 
sajnos nem mindenkinek sikerül, 
egyeseknek az életébe kerül. Tönk-
reteszi a környezetét, a családját és 
mindenkit, aki együtt érez vele és 
látja a sorsát. 
Rövid kitérőm után visszatérek sora-
immal a horgászathoz. Bízom benne, 
hogy a jövőben követőkre találok, és 
horgásztúránk sikerén felbuzdulva 
horgásztársaim is követik, amit 2018-
ban kezdtem. 
A következő részben részletesen 
beszámolok a parton töltött 72 óra 
történéseiről. Azt is elárulom, hogy 
Szebi és Zsombor mekkora kapitális 
pontyokat fogott. 

Nagy Csaba
Fotók: Andrási Attila, Nagy Csaba, 
Szedlák Zsolt

A jutalompeca helyszíne… 

… a kapitális halairól elhíresült, Fehérvárcsurgói víztározóra esett.

Apa a kíméletes bánásmódra hívja fel fia figyelmét.
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Képünk van róla

2018. október 6-án, szombaton ün-
nepeltük meg Csákvár október 11-ei, 
őszi névnapját.
Az időjárás-felelősünknek hála ismét 
gyönyörű szép őszi idő köszöntött 
Bennünket a Szent Ferenc ökumeni-
kus vadászkápolna melletti tisztáson. 
Sütött a Nap, a felhők és a hűvös idő 
messze elkerült minket.Több, mint 
félszázan gyűltünk össze előadóink-
kal, vendégeinkkel együtt.
A Magyar Honvédség Katonai Igaz-
gatási és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság 3. Katonai Igazgatási 
Központ Székesfehérvár Toborzó Iro-
dája Alasztics Ágnes őrnagy asszony 
és honvéd társai vezetésével egy 
toborzó sátorral és felszerelésével 
a Nap folyamán minden érdeklődő 
számára rendelkezésre állt, aki a haza 
védelméről aktívan érdeklődött.
Joháczi Zoltán társunk Csókakőről 
gyermekfoglalkoztatót tartott, hogy 
míg a felnőttek a bemutatókra és 
előadásokra figyelmek a gyermekek 
se unatkozzanak.

Magosi Barbara és Tóth Pál pedig a 
Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesü-
lettől lovaglási lehetőséget biztosí-
tottak kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt.
A köszöntő gondolatok után Viszló 
Levente, a Pro Vértes Természetvé-
delmi Közalapítvány elnöke beszélt 
Csákvár elmúlt évszázadairól.
Városunk mélyebb megismerése 
után a székesfehérvári Fejér Baranta 
Harcművészeti Sportegyesület be-
mutatóját láthattuk. Először Szendrő 
Miklós, az egyesület vezetője be-
mutatta a csapat életét. Utána kö-
vetkezett egy, majd kétkezes ostor-
bemutató, íjászat bemutató, bot és 
fokosharc, botforgatás, repülő céllö-
vészet, birkózás, kardvívás.
Budapesti előadónk, Boros András 
a beavatás, férfivá avatás hagyomá-
nyairól és fontosságáról beszélt.
Ebéd következett, melynek alapját a 
Gellér Család által készített isteni le-
ves és a Hallók Erika Éva által készített 
húsok és köretek tettek emlékezetes-

sé. Mindezt megkoronázta Versegi-
Herczeg Anita készítette csodálatos 
és hatalmas házi kenyér, mely méltó 
társa volt az ízletes falatoknak.
Az ebéd után a Magyar Honvédség 
Sípos Gyula 6. Területvédelmi Ezred 
parancsnokhelyettese, Páli Zoltán al-
ezredes előadását hallhattuk a Hon-
védelmi Minisztérium által tavaly 
indított Önkéntes Területvédelmi 
Tartalékos (ÖTT) rendszerről. Az ő 
gondolatait folytatta Alasztics Ágnes 
őrnagy asszony, aki az alezredes úr 
által ismertetett információkat rész-
letezte. Alezredes úr lehetőséget biz-
tosított a 17. Területvédelmi Zászlóalj 
Bicskei Járási század csákvári önkén-
tes területvédelmi tartalékosainak, 
„Csákvár Védői”-nek is a bemutatko-
zásra. Venguszt-Lachenbacher And-
rea ÖTT hadnagy asszony és Boros 
Gábor ÖTT főtörzsőrmester úr beszá-
molt saját élményeiről és motivációi-
ról, mely a szűkebb hazájuk védelmé-
re hívta őket.
Másodszor is elfogadta meghívásun-

kat a kispesti Koppány Vezér Baranta 
Dobó József vezetésével. Ismét vál-
tozatos bemutatóval gazdagították 
a délutánunkat. Láthattunk Tőlük 
ostormenetet, botforgatást, láncing-
ben és bőrvértben küzdők kardvívá-
sát, íjászatot.
A 2018-as Őszi Csák Napot az Aradi 
Vértanúkra emlékezés zárta az Ön-
kormányzat szervezésében a Sza-
badság téren. A Bicskei Járási Század 
csákvári területvédelmi tartalékosai 
díszőrséget ajánlottak fel a megem-
lékezésre, mely megtiszteltetést há-
lás köszönettel elfogadtunk.
Minden fent nevezett és külön meg 
nem nevezett előadónknak, vendé-
günknek és látogatónknak köszönjük 
azt, hogy a mottónkhoz híven „meg-
ajándékoztuk egymással egymást” 
és ezáltal ki-ki lehetőségeihez és ké-
pességeihez mérten gazdagította a 
III. Őszi Csák Napot.
Az eseményről készült képek a 
facebook.com/csakhad/photos olda-
lon tekinthetők meg.

Versegi-Herczeg Balázs
szervező, Csák Had

III. Oszi Csák Nap

Október 13-án délután, immár a 25 
éves hagyománynak megfelelően az 
Esterházy Iskola tanulói szüreti felvo-
nulással invitálták a csákváriakat az 
esti bálra. A Dallam Alapítvány nép-
táncosai, a Csákvári Lovasbarátok 
Köre Egyesület tagjai műsort mutat-
tak be a település állomásain, ahol az 
érdeklődőket étellel és itallal kínálták 
a szülők és a pedagógusok. Az esti 
mulatságon az általános iskola volt 
tanítványa, Szauer Szilárd partnerével 
társastánc bemutatót tartott, majd a 
Gánti Német Hagyományőrző Gyer-
mek Tánccsoport szórakoztatta az 
egybegyűlteket. A hajnalig tartó viga-
dalom jó hangulatban telt. A befolyt 
összeget az iskola szépítésére használ-
ják fel. Az iskola felújítása miatt idén 
először a Publó étterem rendezvény-

Szüreti bál
termében tartották a bált, köszönet 
Nagy Sándornak a terem biztosításá-
ért.
Köszönet a Szülői Munkaközösségnek, 
az iskola dolgozóinak, valamint a tom-
bolatárgyak felajánlóinak:
Good’s Market, Vibi Bau Kft, Tőké-
né Glázer Ottília, Ódor Méhészet, 
Buncsák István, Family Pack Kft., Tobik 
Gabriella, Somlai Bolt, Mini Market, 
Exner Béla, Schnierer Anita, Katka 
Turi, Katonáné dr. Venguszt Beatrix, 
Kálvária Söröző és Grillbár, K & V 94 
BT., Fehérné Csákány Anita, Papír-
világ, Takács István, Tóth Árpádné, 
Kaszapné Márti, Puszta Tamás, Csák-
vár Város Önkormányzata, Mészáros 
Tamás, Hermán József, Szajkó János 
Barasevichné Németh Kocsis Már-
ta, Orlovitsné Dobi Valéria, Kodolá-

nyi Borbála, Csákvárkút Kft., Borda 
Gábor, Gengi Autó Bt., Mike Róbert, 

MAFA BT, Vértes Gyógyszertár, Czink 
Vilmos, Publo étterem.

112018csakvarhirmondo.indd   6 2018.11.10.   9:26:29



  7

Képünk van róla

Két Túránkról is szeretnénk beszá-
molni:

Szeptember 15-én kora hajnalba in-
dultunk el 55 fővel a Szalajka-völgy-
be, ahol a kisvasút 9:00 órakor indult 
velünk a mesés Bükki Nemzeti park-
ba. A völgybe lefelé az utat gyalogo-
san tettük meg, megtekintve a Fátyol 
vízesést és a Szabadtéri Erdészeti ki-
állítást. Egy pisztráng elfogyasztása 
után indultunk Egerbe, ahol a város 
alatti egykori érseki pince rendszer 
egy részét mutatták meg nekünk. A 
pincében az egyházadóból befolyt 
bort tárolták, ez akár 11-12 millió 
liter volt évente. Utána 2,5 óra sza-
badprogram tette lehetővé, hogy 
ki-ki kedvére fedezze fel Eger szép-
ségét. 17  órakor átgurultunk a Szép-
asszony-völgyébe és meg kóstoltuk a 

jobbnál-jobb borocskákat és 19 óra-
kor indultunk haza.

Október 20-án 8-kor indultunk Ba-
konybélbe és 10 órakor elkezdtük 
meghódítani a Bakony csúcsait! A 
kék turista jelen indultunk el és az 
ebédet a Kőris-hegyi kilátónál fo-
gyasztottuk el, mely 709 m magas-
ságban van, kicsit ködös volt az idő, 
de a kilátás pazar volt. A zöld turista 
jelen indultunk vissza és útba ejtet-
tünk egy Kr. e. 1200 körüli Kelta ha-
lomsírmezőt. 16:30-kor kezdődött a 
Pannon Csillagda tárlatvezetése és 
film vetítése a világűr csodálatos „tá-
jairól”.

Mindenkinek köszönjük a részvételt!

Schneider Adrienn és Boros Péter
CSTE csapat tagjai

Csákvári Természetjáró Egyesület híreiTrimmel István fotókiállítása

A közelmúltban történt. Épp a kony-
hában készítettem a teámat, mikor 
megcsörrent a telefonom. Ismeret-
len szám. „Vajon ki lehet az ilyen-
kor?” A kíváncsiságom nem hagyott 
nyugodni, így felvettem a telefont. 
„Igen, tessék.”- Szóltam a telefonba 
és már hallani is véltem egy régi, jó 
ismerősöm lendületes, ellentmon-
dást nem tűrő hangját. Tóthné Ma-
rika volt az. Elmondta, hogy most 
többek között éppen egy fotó kiállí-
tást szervez, amire nagy szeretettel 
meghív. A dátumból egyből tudtam, 
hogy öcsém, István kiállításáról be-
szélünk. A hívó szónak eleget téve 
ellátogattam Csákvárra. Ott igen 
barátságos családias környezetben 
találtam magam. A rendezvényt, 
ahol a háziasszony szerepét Tóth-
né Marika vállalta fel, Kunstár Béla 
nyitotta meg, a hangulatról pedig, 
a szintén Csákvári Gyémánt Gospel 
női kórus gondoskodott. Jól éreztem 
magam ismét Csákváron! Hazatérve 

és sommázva a látottakat, valamint 
a testvéremmel váltott mondatokat, 
tudatosodott bennem, milyen fontos 
ez a munka, amit  a baráti kör felvál-
lalt. Fontos, mert a kis közösségeket 
össze kell tartani. Ennek egyik módja, 
ha megismertetjük egymást a körü-
löttünk élőkkel. Tudjuk egymásról ki 
miben tehetséges, esetleg azt a nyil-
vánosság elé tárjuk, bizonyítva hogy 
igen is színes a mi kis világunk. Ebben 
a kutató és feltáró munkában a Vér-
tes Múzeum Baráti Kör elévülhetet-
len érdemeket tudhat magáénak. S 
bár az élet úgy hozta, hogy már nem 
Csákváron élek, de a mai napig figye-
lemmel kísérem a városban történte-
ket. Örömmel tölt el, hogy van még 
olyan társaság, amely a Csákváron 
élő tehetséges emberek munkáinak 
bemutatásán fáradozik. Köszönet 
ezért Tóthné Marikának és a Vértes 
Múzeum Baráti Körnek!

 Trimmel Anna
Következő túra: 2018.11.25.- vasárnap
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2018. október 19-én ötödik alkalom-
mal szervezte meg a MintaKINCStár 
szakmai napot a Fejér Megyei Mű-
velődési Központ és M-ART. Csák-
vári, székesfehérvári, martonvásári, 
enyingi, szentendrei résztvevőink 
között voltak pedagógusok, közmű-
velődési szakemberek, fazekasok is. 

Szakmai napjaink célja, hogy a sok 
nemzedéken át létrehozott közös-
ségi hagyományt megismertessük 
a résztevőkkel. Fel kívánjuk hívni a 
pedagógusok és közművelődési szak-
emberek figyelmét a népi kismester-
ségekre, s arra, hogy milyen módon, 
eszközökkel, módszerekkel tudnak a 
gyerekeknek és a fiataloknak szakér-
tő segítséget nyújtani a téma megis-
meréséhez.

Programunkkal arra törekszünk, hogy 
a résztvevőknek minél több alkalmuk 
legyen az élményszerű megismerés-
re, a cselekvő, alkotó részvételre. 

Idén ősszel témánk a fazekasság volt. 
A „Kis korsó, nagy korsó, torkomat 
újító, ruhám rongyosító” című prog-
ramra a csákvári Vértes Múzeumba 
vártuk az érdeklődőket. Helyszín vá-
lasztásunkat indokolta, hogy Csákvár 
volt a XIX.-XX. század elején a Dunán-
túl legnagyobb fazekas központja. A 
mesterség fénykorában, 1833-ban 
193, 1900-ben 131 önálló mester 
forgatta műhelyében a fazekasko-
rongot. Dolgoztak itt fazekasok, tála-
sok, korsósok, kályhások.

A nap házigazdája, Gonda Emma kö-
szöntötte a szakmai nap résztvevőit, 
ismertette a programsorozat terveit, 

2018. szeptember 21-én került meg-
rendezésre – a Csákvár–Bicske he-
lyi szervezet jóvoltából – a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kama-
ra Fejér Megyei Területi Szervezet 
Szakdolgozói Napja. Az elsőt is mi 
szervezhettük, 2012-ben, tavaly 
szeptembertől újra mi őriztük a ván-
dorbotot.

A Publo Panzió Rendezvényterme 
méltó helyszíne egy megyeszintű, 
150 fős ünnepi találkozónak.

A Fejér Megyei EOK Csákvári Gyógy-
intézetében erre az alkalomra ala-
kult, és Kunstárné Takács Irén által 
vezetett kamarakórus üdvözlő da-
laival vette kezdetét az ünnepség. 
Dobai Margit Julianna házigazdaként 
köszöntötte a résztvevőket. A Járá-
si Kormányhivatal képviseletében 
Szabó Gábor, Csákvár város részéről 
Illés Szabolcs polgármester mon-
dott üdvözlő beszédet, ezután Dr. 
Csernavölgyi István főigazgató, a Fej-
ér Megyei Szent György EOK vezetője 
a szakdolgozók jelentőségét hangsú-
lyozta az egészségügyön belül.

Bokorné Sike Erika területi 
elnökasszony üdvözlő szavait követő-
en Dr. Balogh Zoltán, országos elnök 
hivatalosan megnyitotta a rendez-
vényt.

Kezdésként, egy megható verset 
hallhattunk Petrov Lajosné Judit elő-
adásában. Ezután került sor a Sem-
melweis-napi elismerések átadására. 
Megyénkben, eddigi munkájáért ki-
lenc kollégánk kapott elismerő okle-
velet, közöttük két csákvári, Asztalos 
Mária ápoló és Nagyné Sárközi Éva az 
ÖNO főnővére. Az idei Aranylámpás-

Képünk van róla

egy a népi kismesterségek, az elfelej-
tett mesterségek bemutatását célzó 
sorozat indítását.

Délelőtti programunk bevezetése-
ként egy kisfilm segítségével rövid 
ismertetőt kaptak a hallgatók a te-
lepülés történetéről, múltjáról Tóth 
Árpádné Marika vezetésével.

Ujcz Ágnes, a Fazekas-házat működ-
tető csákvári származású fazekas 
mester mesélt a „hazatérés” körül-
ményeiről, a munka beindításáról és 
a közeljövő terveiről.

A szakmai nap résztvevői ezek után 
közösen megtekintették a Vértes 
Múzeum fazekas gyűjteményét. Ág-
nes szakértő módon mesélt a tárgyak 
eredeti használatáról és készítésük-
ről. A fazekasság múltjáról, a csákvári 
fazekasság korábbi időben betöltött 
szerepéről, országos hatásáról is szó 
esett.

Sevella Zsuzsanna MintaKINCStár 
előadása és gyakorlati foglalkozása 
a fazekas minták újraértelmezésével 
készített játékok és vizuális technikák 
bemutatója volt. A felnőttek játszot-
tak, alkottak, kísérleteztek színekkel, 
formákkal, technikákkal. Délután 
megérkeztek a helyi kisiskolások is, 
akik bekapcsolódtak a gyakorlati 
programba. A felnőttek egy bemu-
tató foglalkozáson figyelhették meg, 
hogy a korábban velük megismerte-
tett minták, formák, technikák, mi-
ként adaptálhatóak egy gyerekfoglal-
kozásba.

Sikeres, jó hangulatú napot zártunk, 
a résztvevőkkel közösen mi szervezők 
is nagyon várjuk a tavaszi folytatást. 

VII. Szakdolgozói Nap      

díj kitüntetettje Pápai Imre, a Fejér 
Megyei Mentőszolgálat nyugállomá-
nyú vezetője lett.

Rövid szünetet követően, Fendrich 
Veronika hiteles előadásában Edih 
Piaf sanzonokat hallgathattunk. Kö-
szönjük a rendkívüli élményt és az 
igen figyelemreméltó előadást.

A tudományos programban, Varga 
Judit a Területi Szervezet Oktatási 
Bizottságának elnöke és Dobai Mar-
git Julianna helyi elnök vezetésével 
kilenc tartalmas, érdekes előadás 
hangzott el, a legkülönbözőbb téma-
körökben.

A nap végén került sor a 2012-ben 
Csákváron készült, és útnak indított 
vándorbot továbbadására: a helyi el-
nök felkötvén rá az idei szalagot, át-
adta azt a móri szervezet elnökének, 
aki meghívta a megye szakdolgozóit 
a 2019 szeptemberében rendezendő 
VIII. Szakdolgozói Napra. Vidáman, 
közös énekkel zárult a nap.

Köszönjük Nagy Sándornak, valamint 
Iszkádi Zsoltnak, hogy értékes hozzá-
járulásukkal ilyen sikeresen megvaló-
síthattuk e rendezvényt.

Köszönjük mindazoknak akik segítet-
tek abban, hogy ez a nap ünnep le-
gyen az egészségügyi szakdolgozók-
nak: Bonczné Kaiser Krisztina, Boros 
Ferencné (Zsuzsi), Dobai Csabáné 
(Ari), Gulyás Jánosné (Rita), Harsányi 
Ferencné (Éva), Hordósi Zsuzsanna, 
Katona Lajosné (Erzsi),  Palkó Zol-
tánné (Magdi), Szabó Jenőné (Mar-
gitka), Szabó Lászlóné (Judit), Veres 
Zsuzsanna, Győrvári Zoltán, Setét 
Vilmos, S. Molnár Gábor

Dobai Margit Julianna
elnök

 „Kis korsó, nagy korsó, torkomat újító, 

ruhám rongyosító”
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A csákvári park történetével kapcso-
latos előadáson vehettünk részt, a 
nagycenki Széchenyi kastély parkját 
jól ismerő történész Huiber Edit se-
gítségével, aki a kor szellemiségéhez 
híven az előadásában párhuzamot 
vont a cenki kastélykert és a csákvári 
kastélykert között.
Az előadás mottója a régmúlt értékei-
re hívja fel a figyelmet 
-„a változások történetének egyik ér-
dekes és sokatmondó jellegzetessége, 
hogy a régmúlt korok formái új életre 
kelnek az élet újra megbecsüli azokat” 
-.
Mindkét kastély először a kor divatjá-
hoz hasonlóan francia kert vagy ba-
rokk kert volt. Jellemzője az eredetileg 
geometrikus-formákra nyírt bokrok és 
virágágyások. A mértani kert, fontos 
kerttörténeti kertforma, amely az an-
gol vagy tájképi kertek előtt alakult ki, 
és évszázadokon át meghatározó volt. 
A levéltárakban fellelhető adatokra, 
térképekre és régi képeslapokra hi-
vatkozva elmondható, hogy a csákvári 
kastélykert is barokk kert volt, később 
alakították át angol kertté.

Az idén már ötödik alkalommal csat-
lakoztunk a könyvtárak október első 
hetében tartott országos program-
sorozatához. Ezúttal is igyekeztünk 
minden korosztály számára változatos 
kínálatot biztosítani. Október 2-án, 
kedden elbíráltuk a nyári olvasmány-
napló pályázatra szép számmal beér-
kező feladatlapokat. Minden résztve-
vő ajándékot is kapott a munkájáért. 
Az egyik ajánlott könyvünk Sohonyai 
Edit Macskaköröm című ifjúsági regé-
nye volt, így meglepetésvendégnek őt 
hívtuk a gyerekekhez közönségtalál-
kozóra. Az írónő remek hangulatú, in-
teraktív programjának címe „Ismerke-
dés a másik nemmel és az igenekkel” 
volt, melynek keretében játékosan, 
humorosan kaptak segítséget ahhoz, 
hogy el tudjanak igazodni a kiska-
maszok világában. Felhívást tettünk 
közzé az „Év olvasója” játékra, mely 
szerint mind a gyermekektől, mind a 
felnőttektől könyvajánlókat várunk 
tetszés szerinti olvasmányélményeik 
alapján.
3-án, szerdán Viszló Levente volt a 
vendégünk, aki már több ízben tartott 
előadást az őszi rendezvénysorozata-
inkon. A csákvári vár történetéről szó-
ló, vetítéssel egybekötött előadására 
zsúfolásig megtelt a könyvtár.

Intézményünk felújításának látvá-
nyos eleme, hogy Sándor bácsi és a 
rajz szakkörös tanulók egy gyönyörű 
festményt készítettek iskolánk hom-
lokzatára. Az élénk színekben pom-
pázó képen felismerhetjük a három 
templomot, a Vadászkápolnát, az Es-
terházy-kastélyt, a Tűzoltótornyot... 
Az alkotást iskolánk művésztanára, 
Kiss Sándor tervezte, a kivitelezés-
ben lelkes diákok segítették munká-
ját. Mosolyt csal az arcunkra, ahány-
szor a képre tekintünk. Köszönjük

Képünk van róla

Az angolkert vagy tájképi kert olyan 
nagyobb terület, amelyet szép fákkal, 
díszcserjékkel és virágokkal úgy ül-
tetnek be, hogy a növények elrende-
zésében semmilyen szabályosság ne 
legyen. Ekképp a virágokat sosem ül-
tetik ágyásokba, hanem elszórtan dí-
szítik a gyepet, amely így nem mester-
kélt, hanem mintegy természetszerű.
A legmagyarabb „angol-kert”, a gróf 
Esterházy János igényére megépített 
szentimentális, tájképi kertet 1797-
ben avatták. Névnapi, születésnapi 
ajándékként egy-egy kerti építmény-
nyel gazdagodott. Ilyen a Grotta, a 
Napóra, a Szentháromság-szobor, a 
Török építmény vagy Vadászkápolna. 
Az eredeti tervekben 20 számozott 
építmény áll. Ilyen volt az Apollón 
templom, ahol a nyári színjátékokat 
tartották, de volt egyiptomi, kínai, in-
dián és hadiépítmény is.
Ezután az előadás után, a kastélypark-
ban sétálva, büszkén gondolhatunk 
elődeinkre, az általuk megálmodott a 
ligetekre és kerti építményekre.

Gernhardt Klára
pedagógus

Csütörtökön könyvtárunk csoportja-
inak bemutatkozására került sor. A 
három éve itt működő Floriana fes-
tőkör kiállítását láthatták az érdeklő-
dők, melynek megnyitóján a Gyémánt 
Gospel Kórus lépett fel.
Pénteken külső helyszínen szervez-
tünk programot Tarkedli-mese cím-
mel.  Ellátogattunk a csákvári Fazekas 
Emlékházba, ahol tarkedlit sütöttek a 
mesélő nagymamák.  A finomságért 
cserébe a jelentkező csapatoknak egy 
a tarkedlivel kapcsolatos mesét kellett 
kitalálniuk. A kellemes őszi délutánon 
természetesen az összes létező tar-
kedli gazdára lelt, melyet Majtánné 
Jutka néni vezényletével a nyugdíjas 
klub lelkes nagymamái sütöttek.
Szombaton délelőtt Rendhagyó iroda-
lomórára vártunk mindenkit, melyet 
Esterházy Péterről tartott Kovács Imre 
Attila irodalmár. Ezt követően kastély-
túrára invitáltuk a jelenlévőket az Es-
terházy kastélyba, ahol Mészárosné 
Ágoston Ildikó vezetésével olyan he-
lyekre is bebocsájtást nyertünk, ame-
lyek egyébként nem látogathatók.
A résztvevők visszajelzései alapján is 
remekül sikerült hét összegzéseként 
már most ígérjük, hogy jövő ősszel 
ismét változatos programokkal várjuk 
városunk és a környék lakóit.

Szépül az iskolánk!

Országos Könyvtári Napok a Floriana Könyvtárban Idoutazás a múzeumbaráti kör rendezésében
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Evangélikus  Egyház
NOVEMBER
18. 11.00 Istentisztelet (vas.)
25. 11.00  örök élet vasárnapja, halottak emlékezete, gyertyagyújtás 
(vas.)
25. 16.00 szeretetvendégség – beszélgetés az istentiszteletről

DECEMBER
1. 14:30 Adventi koszorúkészítés
2.  11.00 Advent 1. vasárnapja, családi úrvacsorai istentisztelet
9.  11.00 Advent 2. vasárnapja, istentisztelet
10-11-12. 17.00 Adventi esti istentisztelet. Igét hirdet dr. 
Szabó Lajos rektor  (hétfő-szerda)
16. 11.00 Advent 3. vasárnapja. istentisztelet
16. 15:30 adventi gyertyagyújtás az evangélikus gyülekezet 
szolgálatával áhítat a templomunknál, lámpás felvonulás a Szabadság 
térre, városi ünneplés (vas.)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK:
Péntek  17.00 bibliaóra
Péntek 18.00 kóruspróba
Vasárnap 11.00 istentisztelet
Vasárnap 17.00 konfirmációs előkészítő óra

Felhívjuk kedves Testvéreink figyelmét, hogy október és november hónap 
során az istentiszteleteinket követően lehetőség lesz az 
egyházfenntartói járulék befizetésére. Köszönjük, hogy hozzájárulnak az 
egyházi szolgálat fenntartásához, gyülekezetünk működéséhez!
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül 
vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”.” 
(2Korinthus 9,7)

November hónap igéje:
„És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a 
mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje 
számára van felékesítve.”
(Jelenések könyve 21,2)

Eseménynaptár
2018.11.1. – 12.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébániánk elérhetőségei

Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7. 
Hivatal telefonszáma: 22-354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8.00-12.00
Ettől eltérő időpontban telefonos egyeztetés alapján.
Ilyen esetekben hívható telefonszám: 20-8232-932
Plébános: Gerendai Sándor,  telefonszáma: 70-397-5935

Temetőgondnokság elérhetőségei
Temetőgondnok: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Cím: Csákvár, Jókai utca 7.
Telefon: 06-20-388-0625
E-mail: mediator@katonane.hu
Temetési ügyintézés: soron kívül, telefonon előre egyeztetett időpontban
Egyéb ügyek: vasárnap 17.00-19.00

A liturgia általános rendje Csákváron:
Hétfő:  18.00 szentmise
Kedd:  18.00 zsolozsma és áldoztatás
Szerda:    7.00 szentmise
Csütörtök: 16.00 igeliturgia a Szent Vince idősek otthonában (páros héten)
  18.00 igeliturgia a kórházban  (páros héten)
  19.00 szentségimádás a templomban
Péntek: 16.00 szentmise a Szent Vince idősek otthonában (páratlan héten)
  18.00 szentmise a kórházban  (páratlan héten)
Szombat: 18.00 előesti vasárnapi szentmise

      Vasárnap: 11.00 szentmise (november 18-án és december 16-án igeliturgia)

December 2-án, advent első vasárnapján 14-20 óráig Adventi Vásár a plébá-
niaudvarban!

Református Egyház
A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége 
A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége (parókia felújítás miatt a Kálvin 
Otthonban):                                                             8083 Csákvár, Kálvin utca 11. 
Gere Gábor József református lelkész:          06-30-380-9503

geregabor@freemail.hu
Geréné Kossa Izabella református lelkész:  06-30-688-6470
Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről a gyülekezet honlapján is 
olvashat, valamint ott megtalálható néhány fontos információ a Kálvin Idősek 
Otthonáról és a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsődéről. 
Honlap címünk:    http://honlap.parokia.hu/lap/csakvarref/

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd   16.00 Kórházi istentisztelet
Kedd   17.00 Bibliaóra
Vasárnap  10.00 Gyermek istentisztelet (egy időben a felnőtt isten-
tisztelettel)
Vasárnap  10.00 Istentiszteleti alkalmainkra szeretettel hívjuk és 
várjuk a felnőtteket és gyermekeket egyaránt!

Egyházfenntartói járulék befizetésének lehetősége:
-  az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-70097689-51100005 
számú bankszámlájára történő utalással (kérjük, hogy a közleményben tüntes-
se fel nevét, lakcímét és az egyházfenntartás kifejezést)
- csekken, mely megtalálható a templom mindkét bejáratánál, illetve elkérhető 
presbitereinktől és a Kálvin Idős Otthon irodájából
- személyesen a Kálvin Idősek Otthona irodájában, hétfőtől péntekig 9-12
Az egyházfenntartói járulék összegét a 2018-as évre a presbitérium 6000 
Ft-ban állapította meg. Köszönjük szépen az Isten dicsőségére  és a meghatá-
rozott célokra szánt adományokat!

E-mail: csakpleb@citromail.hu
Honlap: http://csp.eoldal.hu

  
VÁROSI ESEMÉNYEK
NOVEMBER
14. 16.30  Őszi növendék hangverseny • Szanatórium kultúrterme
16. 16.00  Borus Kata, Kováts István: Mátyás és kora • Cs. Emlékház
16. 16.00  Gere Gábor: Az én munkám a szolgálat • Cs. Emlékház
23. 17.30  Schäffer Erzsébet író-olvasó találkozó • Házasságkötő terem
24. 17.00  Hogyan juthatsz helyi finomságokhoz Csákváron? - Előadás a 
Vértesi Kamra bevásárlóközösségről • Házasságkötő terem
16. 16.00  Minárik Tamás: A magyar nyelv szépségei • Cs. Emlékház

DECEMBER
1.    16.00  Advent, a Horgoló szakkör kiállítása • Csákvár Emlékház
2.   16.00  1. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
6.    16.30  Mikulásváró • Szabadság tér
7.    16.00  Klestenitz Tibor: Ferenc József alakja a magyar sajtóban • Cs. Emlékház
9.   16.00 2. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
14.               Varga László: A csákvári tehénpásztor • Csákvár Emlékház
14. 17.30  Réti László író-olvasó találkozó • Floriana Könyvtár
16. 16.00  3. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
21.              Wilhelm Drost: Esterházy Péter német barátja • Cs. Emlékház
21. 17.00  Iskolai ajándékműsor • Esterházy Iskola tornaterme
23. 16.00  4. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
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Csákvár-Gánt Tv
N O V E M B E R  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

November
November 
November
November

November
November
December
December

12. h.
15. cs.
19. h.
22. cs.

26. h.
29. cs.
3. h.
6. cs.

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

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

Halottak napi megemlékezés
Beszélgetés Esterházyról és kastélytúra
Tarkedli mese
Floriana Festőkör kiállítása
Meseíró pályázat eredményhirdetése
Őszi növendék hangverseny
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Beszélgetés Esterházyról és kastélytúra

Több év (közel 20 év) szünet után 
néhány nyolcadikos diák (Mester 
Bettina, Kovács Alexa, Janky Bende-
gúz) kezdeményezésére és Csákány 
Melinda tanárnő segítségével megje-
lent iskolánk újságja: az EMÚ. Évente 
négy alkalommal jelenik meg az új-
ság, amelyben helyet kapnak ripor-

Iskolai versenyeink

Esterházy Móric 
Iskola Újságja

tok, az elmúlt hónapok eseményei, 
tehetséges tanulók irodalmi alkotá-
sai, rajzai, rejtvények. Köszönjük az 
Önkormányzatnak az újság sokszo-
rosítását, amely lehetővé tette, hogy 
az iskola tanulói olvashassák ezt a 
kiadványt.

Bolyai matematika csapatverseny megyei fordulójában
5. évfolyamosok között: 10. helyezésért el a Szuper Négyes csapat: Biró 
Eszter, Magasi Kincső, Mészáros Zoltán, Zelizi Natália

6. évfolyamosok között 1. helyezést szereztek a Matekzsenik: Magyarics 
Botond, Matern Gergely, Néráth Dániel, Szabó Kristóf
Az országos döntőn iskolánk csapata képviseli Fejér megyét!

7. osztályosok között: 13. a Nem lopott prímszámot csapat: Rafael Roland, 
Spinhért Mátyás, Szentkereszti Balázs, Vollein Zsombor

14. a Nincs kettő négy nélkül csapat: Csákány Enikő, Dravicz Levente Sza-
kács Noémi, Wisniewski Máté

8. évfolyamosok között  6. lett a TROLL LOL OK csapata: Magasi Csenge, 
Mester Bettina, Néráth Katalin, Tamás Gergely

Tisztelettel hívjuk Önöket 
a Floriana Könyvtár 
író-olvasó találkozójára.

Vendégünk: 

Réti László
író, 
a krimik mestere
Ideje: 
2018. december 14. péntek, 
17.30 óra
Helyszíne:
Floriana Könyvtár
(Csákvár, Széchenyi ui. 8.)

Író-olvasó találkozók

Tisztelettel hívjuk Önöket 
a Floriana Könyvtár 

író-olvasó találkozójára.

Vendégünk:

Schäffer 
Erzsébet

Ideje:
2018. november 23. péntek,

17.30 óra
Helyszíne:

a Polgármesteri Hivatal
házasságkötő terme
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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
Tamásné Metlágel Ildikó

Veszelovszkyné Varsányi Margit
Szerkesztő bizottság  külsős tagjai:

Majorné Kiss Mónika
Némedi István

Szakál Borostyán
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: november 28.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

APRÓHIRDETÉS

Tisztelettel:
Kiss László egyéni vállalkozó
”Laci bácsi” és Munkatársai

Telefon: 8-16 óráig 
0620/9806481
0622/582-113  

LACI BÁCSI KONYHÁJA
Legyen a vendégünk, mi mindent elkövetünk, hogy elégedett legyen!

Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is! 

Étlapunk megtekinthető a www.oregtolgy.hu oldalon.

Ételeinkre a házias ízek a jellemzőek. Az alapanyagok közvetlen
a termelőtől és gyártótól vásárolt, saját előkészítésű és feldolgozású
élelmiszerekből készülnek. Tartósított alapanyagot nem használunk.

Vállaljuk esküvők, bankettek, családi rendezvények, 
állófogadások rendezését, lebonyolítását.

Állunk rendelkezésükre!

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása. Tel.: +36-70-548-1602

Suzy állateledel és felszerelés bolt 
nyílt Székesfehérváron, Jancsár u. 
39-ben. A bolt termékei ezen a cí-
men megtalálhatók a Facebookon. 
Házhozszállítást vállalok Zámoly, 
Gánt és Csákváron kedd és csütörtö-
ki napokon. 3000 Ft felett ingyenes a 
kiszállítás.
suzyallateledel@gmail.com
06-30-648-4348

Stabil anyagi háttérrel rendelkező 
hölgy életjáradéki szerződést kötne 
idős személlyel, anyagi támogatás 
ellenében. Csákvár és környéke ér-
dekelne. „Kölcsönös bizalom”
Tel.: +36-70-420-8329

Eladó! Csákváron, egy zöldhegyi üres 
telek, 2070 m2, víz és villany elérhe-
tő. i.ár: 5,2 M Ft
Tel.: 06-20-429-7245

Eladó! Csákváron, zöldhegyi telek kis 
házzal – 35 m2- , víz a telken. i.ár: 
12,5 M Ft. Tel.: 06-20-429-7245
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazon rokonoknak, szomszédok-
nak, barátainknak, kollégáknak, isme-
rősöknek, akik Schneider István teme-
tésén és az azt követő gyászmisén részt 
vettek, sírjára koszorút, virágot helyez-
tek, együttérzésükkel vagy bármely 
más módon gyászunkban támogattak 
és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
Külön köszönet Mészáros Tamásnak és 
a Csákvári Temetkezési Vállalat dolgo-
zóinak, a Csákvári Kórház minden dol-
gozójának és betegeinek. 

Gyászoló család

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

Ez itt az Ön 
hirdetésének a helye.

Legyen Ön is hírdetőnk és 
ismertesse meg 
kínálatát még

 több emberrel!
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