BENNÜNKET KÉPVISELNEK
Csákvár Város és Bodmér Község Képviselő-testületének írásos tájékoztatója.
2. oldal

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK
A nagy érdeklődésre való
tekintettel szeptember 15-re
változott a LEADER pályázat
beadási határideje.
2. oldal

KÉPÜNK VAN RÓLA
Képes tudósítások városunk
életéből, az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.

GYEREKEKNEK
A Floriana Könyvtár nyári olvasópályázatot hirdet 9-13 éves
korosztály részére.
9. oldal

3-7. oldal

Csákvári-Bodméri Hírmondó

XXIX. évfolyam 6. szám 2019. június

Ébner-ház átadása
Vértes Szíve Natúrfeszt
2019. május 11-én hagyományteremtő céllal került megrendezésre a
Vértes Szíve Natúrfeszt. Szerencsére egy gyönyörű, meleg, nyári napot
tudtunk eltölteni a Szent Mihály téren, ahol 9 órakor kezdődtek a programok. A városkerülő biciklitúra sok
érdeklődőt vonzott, de szép számmal voltak azok is, akik túrázni in-

dultak a Kotló-hegy irányába, illetve
lovastúrára is volt lehetőség. A profi
mountain bikeosok, 20 km-es helyi
túrán mérettethették meg magukat.
Egész napos gyermekprogramok,
művészi kerékpárbemutató, gyermek
lovagoltatás, egészséges életmód-tanácsadás és pusztabuszozás mellett
a kulturális kínálatot a Dallam AMI
Néptánccsoportja, a Palinta Társulat,
a Bohemian Acoustic valamint a TNT
„Track” biztosította.

2019. május 16-án került sor a TOP
1.2.1-15-FE1-2016-00017 számú, Turizmusfejlesztés Csákváron elnevezésű projekt keretében az Ébner-ház
Turisztikai Fogadóközpont, Kerékpárkölcsönző és Kávézó ünnepélyes átadására. Az eseményen többek között
jelen volt Tessely Zoltán, a Pannónia
Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos,
dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke, illetve dr. Simon
László Kormánymegbízott úr is. Az
ünnepélyes beszédeket követően az
érdeklődők megtekinthették az intézményt, kipróbálhatták a multimédiás
touch pad-et a kézműves termékeket,

és megkóstolhatták a frissen őrölt
kávét is. Az ünnepség zárásaként ünnepi szónokaink tiszteletkört tettek a
20 darab kölcsönözhető bicikli közül
néhánnyal. Az intézmény várhatóan
2019. június 1-től fogadja a látogatókat.

Képviselő-testületi
hírek – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2019. április 30.
napján tartotta havi munkaterv szerinti ülését, amelyen a két ülés között végzett munkáról szóló jelentés
tárgyalását követően a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program keretében elnyert támogatás
felhasználásának helyéről döntött a
Képviselő-testület.
Következőkben a pályázatokról szóló aktuális havi tájékoztatót vitatta
meg, majd áttekintette a Csákvári
Kulturális és Sport Nonprofit Kft. beszámolóját, továbbá módosította az
Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét a Képviselő-testület. A következő napirendi pontok tárgyalása
eredményeként az Önkormányzat
tevékenysége újabb két kormányzati
funkcióval bővült, elfogadásra került
a mentőszervezet 2018. évi beszámolója, valamint az Önkormányzat
és intézményeinek 2019. évi első
negyedéves költségvetési tájékoztatója. Döntés született a Gördülő
Fejlesztési Tervben meghatározott
vízi közművek fejlesztéséhez szükséges fővállalkozási szerződésről, a
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány be-

számolójáról és a Depóniával kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról.
A Kossuth utca 4. szám alatti (Ébnerház) hasznosítására pályázat kiírásáról, új fogászati gép beszerzéséről
határozott a testület. A Képviselőtestület 47/2019. (II. 26.) határozata visszavonása mellett a „Csákvári
Földműves Iskola” emlékkövének elhelyezéséről is döntött.
Újabb egészségügyi tárgyú előterjesztés alapján a központi orvosi
ügyeleti ellátás megszervezésével
kapcsolatban születtek döntések,
majd a közétkeztetés biztosítására
közbeszerzési eljárás megindításáról,
végül a településrendezési eszközök
módosításáról határoztak a képviselők.
Zárt ülés keretében a Fazekas Emlékház pályázati úton történő hasznosítását rendelte el a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület nyilvános ülésén készült felvétel a Csákvári TV-ben
látható, míg a nyilvános ülés jegyzőkönyve az önkormányzat hivatalos
honlapján (www.csakvar.hu) olvasható.
Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Képviselő-testületi
hírek – Bodmér
Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2019. május 29.
napján tartotta havi rendes ülését.
Az ülés elején tájékoztató hangzott
el a két ülés között végzett munkáról.
Ezt követően, megvitatásra került a
község közbiztonságáról szóló rendőrkapitányi beszámoló, valamint áttekintette a testület a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót. A beszámolókat követően tájékoztató hangzott
el a gyermekek nyári étkeztetéséről.
Következőkben elfogadta a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés
módosítását, valamint a zárszámadási rendeletet és ezzel egyidejűleg a
2018. évi belső ellenőri összefoglaló
jelentést.
A település köztisztaságáról szóló
tájékoztató után következett a kapubejárók kiépítéséről szóló tájékoz-
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tató, majd az újonnan nyílt Endresz
György utcában kialakított telkek
közül két telek pályázat útján történő
hasznosítását tűzte ki célul a Képviselő-testület. Az ingatlanok előtti
közterület tisztántartásáról szóló tájékoztatót követően született döntés
a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására vonatkozó együttműködési
megállapodásról és ajánlati felhívásról, valamint a központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos
feladatellátási szerződésről.
Az ülés jegyzőkönyvét Bodmér Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.bodmer.hu) és – ügyfélfogadási időben – a Faluházban
elolvashatják az érdeklődők.
Katona László
polgármester

Támogatási
lehetőségek
A
Vértes-Gerecse
Közösség
egyesületen keresztül elérhető
LEADER fejlesztési forrásokra szeretném felhívni figyelmüket.

2) Közösségi célú szállások, táboroztatásra alkalmas ingatlanok és már
működő falusi szálláshelyek fejlesztésének támogatása.

I. MIKROVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A szálláshely fejlesztése érdekében:
• meglévő ingatlanon kisléptékű infrastruktúra fejlesztés (kerítés, megújuló
energiahasznosító rendszerek, biztonságtechnikai fejlesztések, parkoló kialakítása)
• új épület kialakítása, épület, épületrész felújítási, bővítési, korszerűsítési munkálatai, eszközök beszerzése
támogatható.

1, Vállalkozói, szolgáltatói, kézműves tevékenységek kialakításának
és fejlesztésének támogatása: új
épület, építmény építésére, meglévő épület, építmény, épületrész
felújítására, bővítési munkálataira, telephelyfejlesztésre, eszközök
beszerzésére kérhető támogatás.
2, Kisüzemi, közösségi, háztáji
gazdálkodás támogatása: természet-közeli, kisüzemi, közösségi
háztáji gazdálkodás kialakítása,
együttműködéseken alapuló kertek létesítése, ültetvénytelepítés,
állattartás infrastruktúrájának kialakítása, kiskerti eszközök/gépek
beszerzése. A kisléptékű feldolgozás, piacra vitel érdekében új
épület építése, meglévő épület,
épületrész felújítása, bővítése,
kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, eszközök/gépek beszerzése.

Falusi turizmushoz kötődő szálláshely fejlesztése esetében elvárás,
hogy ez legalább 3 éve bejelentett
tevékenység legyen.
Kérhető támogatás összege: minimum
300 000,- Ft maximum 5 millió Ft.
Támogatási intenzitás: 60%
Beadási határidő: 2019. szeptember 15.

Kérhető támogatás összege: minimum 300 000,- Ft maximum 5 millió
Ft.
Támogatási intenzitás: 60%
Beadási határidő: 2019. szeptember 15.

Támogatási kérelem benyújtására
jogosultak:
• a 2004. évi XXXIV. törvény alapján természetes személy, vagy
mikrovállalkozásnak minősül,
• vállalkozás esetén székhelye/telephelye/fióktelepe legalább 2018. november 15-től támogatásra jogosult
településen van,
• magánszemély esetén lakóhelye
vagy életvitelszerű tartózkodási helye legalább 2018. november 15-től
támogatásra jogosult településen
van.

II. TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK

A projekteket 2020.12.31-ig kell megvalósítani.

1) Turisztikai szolgáltatások kialakításának, fejlesztésének támogatása a natúrparkokban, a termékutak és zarándokutak mentén.

Részletesebben az egyesület honlapján: http://www.vercse.hu/leader/

A szolgáltatói tevékenységek kialakítása és fejlesztése érdekében:
• meglévő ingatlanon kisléptékű
infrastuktúra fejlesztés,
• új épület, építmény kialakítása
• épület, épületrész felújítási, bővítési, korszerűsítési munkálatai,
• eszközök beszerzése támogatható

Amennyiben a vállalkozás fejlesztési témakör érdekli, kérem keresse
Schamberger Dórát a 06 70/431-49-21
telefonszámon.
Amennyiben a turisztikai témakör érdekli, kérem, keresse Schuszter Margitot a 06 70/431-49-18 telefonszámon.
„ Félig nem olyan fontos az, mit tanítunk gyerekeinknek, mint az, hogy tanítjuk...”

Képünk van róla

Pedagógusnap
Összetartozás Napja
2019. június 4-én 17 órakor az önkormányzati ünnepség a Himnusz
eléneklésével vette kezdetét.
A trianoni békeszerződést a felek,
- pontosan 99 évvel ezelőtt - budapesti idő szerint 1920. június 4-én
16:32-kor írták alá a versaillesi Nagy
Trianon-kastély 52 méter hosszú és 7
méter széles folyosóján, a La galérie
des Cotelles-ben.
Polgármester úr ünnepi beszédében
kiemelte „2010 óta június 4-én nem
gyászolunk, hanem a nemzeti ös�szetartozást ünnepeljük. Nem sopánkodunk, hanem tanúságot teszünk
magyarságunkról, ünnepeljük nemzetünket, ünnepeljük bátor eleinket,
és fejet hajtunk a hősiességük előtt.
2010-ben, a második Orbán-kormány hivatalba lépése után döntött
arról az Országgyűlés, hogy június
4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítja. (...) Az, hogy ez a mai
nap nem nemzeti gyásznap, hanem
az összetartozás napját ünnepeljük,
azt csak a bátor és elszánt, a magyarságukért utolsó leheletükkel
küzdő eleinknek köszönhetjük. Ükanyáinknak és ükapáinknak, déd- és
nagyszüleinknek, akik töretlen hittel
és igaz szívvel élték túl a sok igazságtalanságot, a sok fenyegetést és
a tehetetlen elkeseredettséget. Ha
ők nem lettek volna, ma mi sem lennénk itt. (...) Meggyőződésem, hogy
ez talán a legfontosabb üzenete ennek a mai napnak. Az, hogy a Kárpátmedencében élő magyarok, éljenek
bárhol, bármelyik országban, részei
a magyar nemzetnek, amely immár
közjogi értelemben is igaz. A magyar
identitás nem áll meg az ország határainál, hiszen az igazi határok átívelik
a hivatalos országhatárokat. Mi, akik
egy nyelvet beszélünk, egy Istenben

hiszünk, egy az irodalmunk, a történelmünk, akiknek egy az identitásuk,
mi vagyunk a magyar nemzet, amely
büszkén él tovább földrajzi és fizikai
széttöredezettség ellenére az országhatárok fölött is átívelően.”
A megemlékezés a koszorúzást követően a Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal Házasságkötő termében folytatódott, ahol dr. Táborosi Zsuzsanna
a Kutató Tanárok Országos Szövetségének alapító tagja előadásában tekinthettünk be a háború eseményeibe, néhány érdekes momentumába.
Előadásában objektív látószögből
mutatta be az eseményeket, így nem
egy melankolikus ünnepségen, hanem egy érdekes történelem órán
találta magát a hallgatóság.

„ Félig nem olyan fontos az, mit tanítunk gyerekeinknek, mint az, hogy tanítjuk...” (Eötvös József)
Csákvár Város Önkormányzata nevében Illés Szabolcs polgármester úr
2019. május 30-án a Publo Étterem
rendezvénytermében köszöntötte településünk óvodapedagógusait, tanítóit, tanárait, a bölcsődei gondozókat,
és mindazokat, akik a mindennapokban a gyermekek nevelésében és ellátásában nagy szerepet vállalnak. Ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy
„a tárgyi tudásnál is fontosabb, hogy
gyermekeink önök által megtalálhassák azt az utat, mely az igazsághoz
való ragaszkodáshoz, a becsületességhez, a szorgalomhoz, vagy a kitartáshoz vezet. Ezért felelősségteljes, és
sokszor embert próbáló ez a hivatás,
de ha meg tudják alapozni a fiatalok

magyar nyelvhez és kultúrához való
ragaszkodását, valamint át tudják
adni az előző generációk megszerzett
és megőrzött identitását és ismereteit,
akkor már nyert ügyünk van!” Összegzésként Goethe-t idézte: „A legtöbb,
amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”
Aranydiplomája átvételének alkalmából külön köszöntötte Bodrogai
Gyuláné Erzsi nénit, majd nyugdíjba
vonulása alkalmából Faddi Péternét,
a Mesevár Óvoda vezetőjét. A virágcsokrok átadása után Leblanc Győző és
Tóth Éva ajándékműsora következett.
A pedagógusok egész éves munkáját
megköszönve egy szál virággal és vendéglátással kedveskedtek a szervezők.
Jó hangulatú beszélgetéssel és a közös
emlékek felidézésével zárult a délután.

A program a Szürke senkik című film
vetítésével zárult, mely amellett,
hogy kiváló alkotás, mindenkit megszólított, mindenkiben gondolatokat
ébresztett és néma csenddel burkolta be a termet. A záró jelenetet követően senki sem mozdult a helyéről. A
stáblistán a nevek lassan váltakoztak,
de a pillanat hosszúra nyúlva tartotta
fogva a jelenlévőket. Akkor, ott, abban a pillanatban az a maroknyi ember összetartozott.
Magyar Diána

  3

Iskolai versenyeink Képünk van róla
Szári kistérségi matematika csapatversenyen
1. helyezést szerzett Magasi Csenge, Mester Bettina,
Néráth Katalin 8.b csapata
Területi mesemondó versenyen Mányon
2. helyezett Freész Réka 1.b, 3. helyezett Barabás Réka 4.b
Környezetvédelem a jövőért megyei döntőjén
4. lett Juhász Barbara, Kiss Kamilla 8.a, Matern Gergely 6.b csapata
Atlétika diákolimpián
2. kislabda-hajításban Kovács Máté 8.a
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei döntőjében
6. évfolyamon 13. lett Matern Gergely 6.b,
8. évfolyamon 7. Magasi Csenge 8.b, 14. Néráth Katalin 8.b
Tudásbajnokság megyei fordulójában
4. évfolyamon irodalom és szövegértés kategóriában 1. Barabás Réka,
matematikából 21. Németh Máté
6. évfolyamon angol nyelvből 5. Szabó Kristóf, természetismeretből 3.
Pula Ádám Bence, anyanyelvből 1. Matern Gergely, 2. Néráth Dániel
7. évfolyamon anyanyelvből 2. Szentkereszti Balázs
8. évfolyamon matematikából 4. Mester Bettina, biológiából 5. Tamás
Marietta, történelemből 1. Magasi Csenge, anyanyelvből 1. Magasi
Csenge, 5. Néráth Katalin
Az 1. helyezést elért tanulók képviselik Fejér megyét az országos döntőben!
Fehér Galamb Népdaléneklési Verseny XII. régiós versenyén Győrben
ezüst minősítést kapott szóló kategóriában Kulcsár Gergő 6.b, Mérai
Diána 8.a
arany minősítést kapott szóló kategóriában Pausch Napsugár 6.a, csoportos kategóriában a Mosolygós Páros: Pausch Napsugár és Pörgye
Nóra 6.a. Az országos versenyre az arany minősítést szerzett tanulók
jutottak.
Fehér Galamb Népdaléneklési Verseny országos döntőjében a budapesti
Rákoshegyi Bartókházban
arany minősítést kapott szóló kategóriában Pausch Napsugár 6.a,
kiemelt arany minősítést szerzett csoportos kategóriában a Mosolygós
Páros: Pausch Napsugár és Pörgye Nóra 6.a.
„Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési verseny döntőjében Érden
ezüst minősítést kapott szóló kategóriában Kulcsár Gergő 6.b
Nemzetközi történelemversenyen Oroszlányban
6. helyezést ért el Füzes Nóra, Mohl Bíborka,
Madari Csaba Kende 6.b csapata
Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Verseny országos döntőjében
magyar műveltségterületen 2. lett Tobak Benjámin 7.b
nyelvÉSZ verseny országos döntőjében Szegeden
3. lett Matern Gergely 6.b, 8. Magasi Csenge 8.b,
27. Mester Bettina 8.b
Értékek, kincsek, hagyományok a
Kárpát-medencében Hungarikum
vetélkedőn
242 induló csapatból 3. helyezést ért el iskolánk csapata:
Mester Bettina, Néráth Katalin,
Janky Bendegúz 8.b
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Mesemondó és Rajzoló Verseny
Május 7-én volt könyvtárunk 5. Mesemondó és Rajzversenye, melyen
12 csapat indult az Esterházy Iskola alsós tanulói közül. A három fős
csapatok egy mesemondóból és
két rajzolóból álltak. A versenyen a
mesék folyását követték a rajzokból
szerkesztett diasorozatok, melyeket
projektoron kivetítettünk. Zsűrinek
az idén is a Vörösmarty Könyvtár
munkatársait (Iszak Ferencné Gabit,
Németh Szilviát és Szalai Tamást)
és Gonda Emma népművelő, mesemondót, valamint Mészárosné
Ágoston Ildikó nyugdíjas könyvtárost
kértük fel. A döntés most sem volt
könnyű, de a megszületett eredmény
szerin:
I. Cicamicák csapat
Mese címe: Pletykás asszonyok
Mesélő: Freész Réka. Rajzolók:
Dornyi Eszter, Gyökeres Fanni – felkészítő pedagógus: Czvikli Imréné Vera
néni 1. b.

II. Szuper hármas csapat
Mese címe: Eb, aki a kanalát meg
nem eszi
Mesélő: Barabás Réka. Rajzolók: Bakonyi Kincső, Györök Anna - felkészítő pedagógus: Metykóné Staudt Kinga néni 4.b.
III. Fekete sereg csapat
Mese címe: A pirosmalac
Mesélő: Berki Emili. Rajzolók: Gruber
Perla, Kiss Lotti - felkészítő pedagógus: Metykóné Staudt Kinga néni 4.b.
A zsűri Boros Csengét különdíjjal jutalmazta a szép mesemondásért.
A Floriana Könyvtár mesekönyvekből
és rajzeszközökből álló díjait ajándékokkal kiegészítette még a Takarékbank, a Vörösmarty Könyvtár és Gonda Emma is. A mesés délutánt záró
vendéglátást támogatta Horváth Józsefné Margitka, Hartégen Gyula és
Buncsák István.

Képünk van róla
Május az iskolában
Ellibbent felettünk a ballagás szele,
amikor összeálltunk a fényképezésre.
Megéreztük, hogy ebben a formában
már nem sokat leszünk együtt. A nagyok hamarosan elballagnak.
Igyekeztünk minél vidámabban tölteni ezt a szép tavaszi hónapot.
Május 7-én az alsó tagozatosok részt
vettek a városi mesemondó és rajzoló versenyen, ami nagy élmény volt
minden résztvevőnek.

Május 10-én Fehér Kinga, Mike Száva és Pakot Gabriella kiállításának
megnyitója volt. Nagyon nagy dolog,
hogy már 5. osztályban ilyen szintű
munkákkal örvendeztetett meg bennünket a három lány. Mielőtt megcsodáltuk volna a rajzokat, Sándor
bácsi tilinkón muzsikált, a pedagógusok elismerő szavakkal méltatták diákjaik alkotásait. Kiss Laci bácsi most
is gondoskodott pogácsáról, hogy az
alkalom még tökéletesebb legyen.

Szeretettel és kíváncsian várjuk, mivé
cseperednek a „művésznők” az itt
töltött évek alatt!

Nem kellett sokat várni a következő
kiállításra! Május 24-én Ababei Petronella megnyitóján gyűltünk össze.
Nyolcadik osztályoshoz méltó, izgalmas képek tárultak elénk. Petra végül nem művészeti pályát választott,
de kétségtelenül tehetséges. Még
nem lehet tudni, hogy hobbi marad
a rajzolás, vagy másképp alakul majd
az élete, mindenesetre ügyessége
nagy érték.

Május 31-én csatlakoztunk a „Zölden
jobb!” programhoz. Zöldbe öltöztünk mi is, hogy segítsünk felhívni a
figyelmet a környezetvédelem és a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. Jó érzés volt kifejezni, hogy sokan gondolkodunk hasonlóképpen. A
közös program mindig erősíti az ös�szetartozás érzését, a zöld szín pedig
eszünkbe juttatja, hogy a természet
részei vagyunk.
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Képünk van róla

Hoseink elott tisztelegtünk Tessely Zoltán országgyűlési képviseA Magyar Hősök emléknapját, minden év májusának utolsó vasárnapját
2001-től ismét hivatalosan ünneppé
nyilvánították. Ez alkalomból Csákvár Város Önkormányzata hagyományszerűen megemlékezést tartott
május 25-én a Huszár Emlékműnél.
Az ünnepséget Illés Szabolcs polgármester köszöntője nyitotta meg,
beszédében kiemelte a hőseinkre
való méltó emlékezés jelentőségét
a nemzeti összetartozásunk, identitásunk erősítésében. Ferencz Bálint,
a Kecskeméti Katona József Színház
színművész előadásában hallgathattuk meg Gyóni Géza: Csak egy éjszakára című versét.

lő úr, a Pannónia Szíve és a Velenceitó területfejlesztésért felelős miniszterelnöki biztosa osztotta meg velünk
ünnepi gondolatait. A jelenlévők
azokra a magyar katonákra és civilekre emlékeztek, akik az életüket áldozták Magyarországért. A helyi szervezetek, egyesületek képviselői, civilek
koszorúikkal és virágaikkal fejezték ki
tiszteletüket a hőseink előtt. A megemlékezésen a Honvéd Koronaőrség
tagjai, a Csákvári Lovasbarátok Köre
Egyesület lovasai, valamint a Magyar
Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred tartalékosai álltak díszőrséget korhű ruhában, ezzel emelve a
hőseink előtt tett tiszteletadásunkat.
A rendezvény az EFOP-1.5.2-162017-00011 jelű projektből valósult
meg. Az evangélikus temetőben
folytatódott a megemlékezés, ahol
Nagyjókai Farkas Vincze egykori Honvéd Koronaőr felújított síremlékének
ünnepélyes felavatására került sor.
A sírnál Deák Tamás, mint a család
leszármazottja, történész, valamint
dr. Szolcsánszky Márton alezredes,
a Honvéd Koronaőrség parancsnokhelyettese mondott beszédet. A
sírt Bencze András püspök helyettes
és Szebik Károly helyi lelkész áldotta meg, majd sor került a kegyelet
koszorúinak elhelyezésére. A meg-

emlékezést a Honvéd Koronaőrség
egykori parancsnokának emléket
állító kiállítás zárta a Csákvár Emlékházban. A megnyitón Woth Imre, a
Magyar Királyi Koronaőrök Egyesületének elnöke beavatott minket a
szervezet működésébe, történelmébe. A kiállítás anyagának nagy részét
az ükunoka, Deák Tamás bocsájtotta
a múzeum rendelkezésére, többek
között családfákat, származási-, és
adományleveleket, fotókat, naplórészleteket.
Szakál Borostyán

Gólyahír

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2019. május 10-én Adamek Levente
a Táncsics utcába,
2019. május 18-án Cseh Mátyás a
Mikes utcába,
2019. május 20-án Freész Ákos a
Felső-Haraszt utcába,
2019. május 28-án Németh Korina a
Szilárd Gy. utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!
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50 éves osztálytalálkozó
Könyvbemutató a Floriana Könyvtárban
2019. május 29-én, szerdán a könyvtárunk vendége volt Viszló Levente,
a Pro Vértes Nonprofit Zrt. és Természetvédelmi Közalapítvány vezérigazgatója. Meghívásának apropóját az
adta, hogy megjelent Viszló Levente
szerkesztésében a Vértesi Natúrpark
monográfiája „Egy cseppnyi Magyarország” címmel, melyet a Pro Vértes
Nonprofit Zrt. adott ki. A Vértes iránt
elkötelezett szakemberekből álló alkotógárda (Béni Kornél, Dr. Hadarics
Tibor, Hartdégen Ákos, Dr. Isépy
István, Karsa Dóra, Dr. Kordos László, Koszka Attila, Dr. Schmidtmayer
Richárd, Schüller-Szöllősi Eszter, Dr.
Szabó Péter, Szekeresné Horváth
Zsuzsanna, Dr. Szili István, Dr. Takács
András Attila, Dr. Varga Zoltán, Viszló Boglárka, Viszló Levente) 6 éves
munkájával elkészült két kötetes
könyv több mint ezer oldalon mutatja be a Vértesi Natúrpark természeti
kulturális környezetét, történelmét,
néprajzát és gazdaságát.

települési (Bodmér, Bokod, Csákberény, Csákvár, Csókakő, Gánt, Mór,
Oroszlány, Pátka, Pusztavám, Szár,
Szárliget, Tatabánya, Várgesztes, Vértesboglár, Vértessomló és Zámoly),
és két megyei önkormányzat (Fejér
és Komárom-Esztergom), a Duna–
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a
Vértesi Erdő Zrt. és a Fejér Megyei
Természetbarát Szövetség közreműködésével.

A Vértesi Natúrpark 2005-ben jött
létre a Pro Vértes Természetvédelmi
Közalapítvány kezdeményezésére 17

A két kötetes könyv részletes bemutatóját a dedikálás és a könyvvásár
zárta.

Levente mind az itt élőknek, mind
az idelátogatóknak ajánlotta ezt a
hiánypótló művet, miközben ráirányította a figyelmet „az írástudók
felelősségére”. Mindannyian bízunk
abban, hogy sokan fogják majd forgatni ismeretszerzés, kutatás céljából, vagy pusztán kikapcsolódásként.
Bízunk abban, hogy lesz, aki folytatja a kutatást, és hozzá tud tenni a
maga szakterületéről ehhez az átfogó
műhöz, mely nagy mértékben erősíti
az itt élők identitását.

2019. május 25-én egy felejthetetlen, fenomenális osztálytalálkozónak
voltunk részesei Csákváron a Kálvária
Sörözőben. Az izgalom fokozódott!
Milyen lesz a régen látott osztálytársakkal való találkozás? Az öröm, az
örömkönnyek mindenkinél egyformán működött. 41 fős létszámmal
indultunk, sajnos 8 fő eltávozott.
Minárik Feri bácsi, osztályfőnökünk
is a csillagok közé ment. Gyertyát és
mécseseket gyújtottunk, főhajtással
róttuk le tiszteletünket. Nyugodjanak
békében. Osztályfőnökünkre visszatérve, szavakban nem lehet elmondani, hogy őtőle milyen útbaigazítást,
nevelést kaptunk. A szlogenje: becsü-

letes embert faragni minden diákból.
(Ez igaz lett.) Köszönjük szépen!
Majd ezt követte a finom vacsora, a
nagy beszélgetések végtelen hossza,
és egy jó közös éneklés. Örülnék, ha
a mai fiataloknak is lenne ilyenben
részük, végtelen szeretetben és emberségben.
Mindent köszönünk szépen a Kálvária
Sörözőnek a szép helyiségért, amit
biztosítottak. Nagy köszönet a két
szervezőnek, akik megszervezték ezt
a felejthetetlen szép estét: Boros Feri
és Bakonyi Jutka osztálytársunknak.
Kaszapné Orosz Márta

60 éve ballagtunk
60. találkozónkat tartottuk a csákvári
iskola napköziotthonában, 1959-ben
végeztük el a 8. osztályt 45-en. Sajnos ebből 21-en nem lehetnek már
köztünk. Megemlékeztünk róluk a

temetőben is. Nagy örömünkre osztályfőnökünk, Réczei Margit tanárnő
is el tudott jönni.
Finom vacsora, sütemények, itókák
mellett idéztük fel a régi szép emlékeket.
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Eseménynaptár
2019.5.1. – 6.30.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római Katolikus Egyház
Plébániánk elérhetőségei

E-mail: csakpleb@citromail.hu
Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7.
Honlap: http://csp.eoldal.hu
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:		
Kedd:		
Szerda:
Csütörtök:

Szombat:
Vasárnap:

18.00 szentmise
18.00 zsolozsma és áldoztatás
7.00 szentmise
16.00 szentmise (páratlan hét) vagy igeliturgia (páros hét
a Szent Vince idősek otthonában
18.00 szentmise (páratlan hét) vagy igeliturgia (páros hét) a kórházban
19.00 szentségimádás a templomban
18.00 igeliturgia
11.00 szentmise (havonta egyszer igeliturgia)

Református Egyház
A Csákvári Református Egyházat érintő szolgálatok esetén (temetés, keresztelés, esketés) legelőször a Lelkészi Hivatal értesítendő.
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 két intézményünkről, a Kálvin
Idősek Otthonáról és a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsődéről.
Honlap címünk: http://honlap.parokia.hu/lap/csakvarref/

JÚLIUS
7. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vas.)
14. 11.00 Istentisztelet (vas.)
14. vasárnaptól - 20. szombatig Nagy Zengő tábor
20. 10.00 Táborzáró zenés áhítat (szo.)
21. 11.00 Istentisztelet (vas.)
28. 11.00 Istentisztelet (vas.)
28 – aug 4. Pyrbaumi-csákvári ifijúsági tábor Balatongyörökön

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Péntek
Péntek		
Vasárnap
Vasárnap

17.00 bibliaóra
18.00 kóruspróba
11.00 istentisztelet
17.00 konfirmációs előkészítő óra

Nyári táboraink

Hittan		
júnus 30 - július 6.
Nagy Zengő
július 14-20.
Pyrbaumi-csákvári ifijúsági tábor Balatongyörökön
Kis zengő
augusztus 4 - 10.

júl. 28. – aug. 4.

Június hónap igéje:

„Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.”
(Példabeszédek 16, 24)

VÁROSI ESEMÉNYEK
JÚNIUS
4.
8.
14.
16.
21.

17.00
10.00
17.00
15.00
17.00

Összetartozás Napja • Szabadság tér
Májfadöntő buli és parasztolimpia • Úttörő tér
Ballagás• Esterházy Iskola
90 éves a csákvári Háry János bemutató • Csákvár Emlékház
Tanévzáró • Esterházy Iskola

JÚLIUS
31.

Kresz Mária születésének 100. évfordulója • Csákvár Emlékház

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd
Kedd
Vasárnap		

16.00
17.00
10.00

Vasárnap		

10.00

Kórházi istentisztelet
Bibliaóra
Gyermek istentisztelet
(istentisztelettel egy időben, de a Kálvin Idősek Otthona
társalgójában)
Istentisztelet

Csákvár-Gánt Tv

Egyházfenntartói járulék befizetésének lehetősége:

JÚNIUS HAVI MŰSORA

• az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-70097689-51100005 számú

bankszámlájára történő utalással (kérjük, hogy a közleményben tüntesse 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

Evangélikus Egyház
JÚNIUS

16. 11.00 Tanévzáró istentisztelet (vas.)
20-23. Pyrbaumi kórus és gyülekezet látogatása Csákváron
22. 17.00 Zenés áhítat a pyrbaumi St. Georg’s Evangélikus
Gyülekezeti Kórus szolgálatával (szo.)
23. 11.00 Istentisztelet, Igét hirdet: Klaus Eyselein pyrbaumi lelkész (vas.)
30. 11.00 Gusztáv Adolf Segély-vasárnap, Süller Zsolt evangélikus lelkész szolgálatával.
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Június
Június

17. h.
20. cs.

18:00
18:00

Június
Június

24. h.
27. cs.

18:00
18:00

Július
Július
Július
Július

1. h.
4. cs.
8. h.
11. cs.

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

Gyermeknap
Iskolai ballagás
90 éves a csákvári Háry János bemutató
Testületi ülés
Iskolai ballagás (ism.)
Tanévzáró
Összetartozás napja (ism.)
Vértesi Natúrpark monográfiája könyvb. (ism.)
90 éves a csákvári Háry János ... (ism.)
Gyermeknap (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

10 éves a Kis Zengő Tábor

zenés

áhitat

2019. június 22. 17:00
szombat

A Pyrbaumi St. Georg's Kirchenchor
(Németország) koncertje a
Csákvári Evangélikus Templomban.
Közreműködik a
Csákvári Evangélikus Egyházközség
Harmonia Floriana Kórusa.

Mindenkit szeretettel várunk.

2006-ban az első Fejér-Komáromi
Evangélikus Egyházmegye Zengő
tábora nagy sikernek örvendett. A
jelentkezők száma a következő években olyannyira megnőtt, hogy az
ötödik tábor évében, 2010-ben már
két turnust indítottunk.
Az első, ”nagy” Zengő tábor a megyéből érkező fiataloknak lett ottalvós
tábor, mely vasárnap délutántól
szombat délig tart. A második, ”kis”
Zengő tábor pedig a csákvári, zenélni
vágyó fiataloknak lett napközis tábor,
mely vasárnap délután ismerkedéssel, összerázódással indul, és péntek
délután egy zenés áhítattal zárul.
Az első nagy táborokban még táborozóként jelenlévő fiatalokból lassan segítővé váltunk, a kisebb gyerekekkel gyakoroltunk; idővel a kis
tábor vezetésében is részt vettünk,
majd teljesen átvettük azt. Idén a kis

Zengő tábor augusztus 4-9-ig lesz a
csákvári evangélikus templom udvarán. A reggeli áhítatokon a Miatyánk
imádságról fogunk beszélgetni, majd
ehhez kapcsolódó dalokat tanulunk.
Hogy a tábor kerek évfordulóját
méltón ünnepeljük, a szerdai napon
meglepetés programmal készülünk.
A táborral kapcsolatban további információk a Kis Zengő Tábor
Facebook csoportjában találhatók.
Jelentkezéshez az oda feltöltött Jelentkezési lapot kell a kiszengo@
gmail.com email-címre kitöltve elküldeni, legkésőbb június 30-ig.
Várjuk szeretettel az első osztályt elvégzett zenélni vágyó gyerekeket! A
hangszeres tanulmány nem előfeltétel.
A szervezők nevében
Szebik Julianna

Nyári
olvasópályázat
A Floriana Könyvtár nyári olvasópályázatot hirdet 9-13 éves korosztály részére.
A pályázatban részt vevő könyveink:
• Anthony Horowitz: A Sólyom gyémántja
• Balázs Ágnes: Lufi és Szamóca
• Lázár Ervin: Hapci király
• Michael Ende: Momo
• Rick Riordan: A csontlabirintus
• Roald Dahl: Boszorkányok
• Thomas Brezina: A Mennydörgések temploma
Jelentkezési határidő: 2019. július 27.
Jelentkezés és a feladatlapok átvétele személyesen a Floriana Könyvtárban.
Leadási határidő 2019. október 1.
A három legjobb pályázó jutalomban részesül.
Mindenkinek jó pihenést, szép nyarat!

Asztalitenisz
Extraliga

Az Aqvital-Csákvári TC Extraligás asztalitenisz csapata a nyolcadik helyen zárta
a 2018-19-es versenyévadot, így az új bajnokságban a legmagasabb osztályban, Magyarország 10 legjobb csapata között fog szerepelni.
Versenyzőink, akik ezt a kimagasló sikert elérték:
Varga Sándor
Hoffmann Tamás
Éliás Attila

Gratulálunk
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Hirdetések
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!

Buszjárat :

Indulás:

2019. június 15.
2019. június 22.
2019. június 29.
2019. július 6.
2019. július 13.
2019. július 20.
2019. július 27.
Szabadság tér 9 óra

Visszaindulás:

Velence Korzó 18 óra

Projekt azonosító:
EFOP-1.5.2-16-2017-00011

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

Könyvajánló
Franceska Zappia:
Csak kitaláltalak?
Alexandra Ridgemont normális életet szeretne élni, csakhogy skizofréniája miatt sokat hallucinál. Két világ
közt ingadozik: álom és valóság. Küzd
képzelgései ellen, keresi az igazat,
még ha fél is attól, hogy az egész a
képzelet szüleménye. Nem épp hétköznapi sztori, ezért is fogott meg.
Kíváncsi voltam, hogy egy ilyen betegséggel diagnosztizált ember hogyan gondolkodhat, hogy érezhet.
Rájöttem, hogy ő is csalódik, mint
mindenki más és szeretni is ugyanúgy tud. Elgondolkodtató történet,
néha a sorok között magamra ismertem. Álmodozó típusoknak ajánlom,
akik mindig a felhők fölött járnak.
Kulcsár Kata

Pénzkereset!
otthoni csomagolás, stb.
elérhetőségei
érd.: 06-90-603-607
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min,
06-209104517)

2019. jún. 20-án (csüt.) 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.

KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%
VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%

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

APRÓHIRDETÉS
Eladó 4 ütemű, 6 kapás Briggs motoros
kapálógép, jó állapotú gáztűzhely, 80
l-es szőlőprés.
Érd.: 06-20-9468-189
Eladó! 1 db felhajtható zuhanyülőke
eredeti csomagolásban. Fehér színű,
160 kg teherbírású.
Érd.:+36-20-500-1468
Fűnyírás, fűkaszálás, kertgondozás.
Tel.: +36-70-548-1602
Petőfi utcában közös udvarú, régi
építésű két külön álló ház egyike ELADÓ. Víz, villany, gáz van. Ár: 5 millió
Ft.
Érd.: 06-20-577-5414

Csákváron építési telek eladó.
800 m2
Érd.: 06-20-507-9385,
06-20-9738-628

Csákvári-Bodméri Hírmondó
Kiadó: Csákvár Város
és Bodmér Község Önkormányzata
Készült: Kék Elefánt Nyomda
Székesfehérvár, Jancsár köz 2.
Tel./Fax: (22)338-674
kekelefantnyomda@gmail.com
Szerkesztő-bizottság elnöke:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:
Faddi Péterné
Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit
Szerkesztő bizottság külsős tagjai:
Majorné Kiss Mónika
Némedi István
Szakál Borostyán
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: június 30.
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