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Csákvár Önkormányzat beszámolója

Képviselő-testület 2011. július 28-i nyilvános és zárt ülésén
végzett munkájáról
A képviselő-testület július 28-i nyilvános ülésén az alábbi határozatokat
hozta:
● Elfogadta a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket.
● Ad hoc bizottságot hozott létre az állattartásról szóló rendelet-tervezet
minden részletre kiterjedő kidolgozása érdekében.
● A Képviselő-testület - a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján - elfogadta a Csákvár és Környéke Szociális Társulás Társulási Megállapodását, s a korábbi megállapodást elfogadó határozatát hatályon
kívül helyezte.
● Elfogadta a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását, melyet törvényi változások és a Társulási
tanács korábbi döntései indokoltak.
● Felhatalmazta a polgármestert, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás elnökével a Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulás, valamint a Csákvár és Környéke Szociális Társulás feladatellátásához
kapcsolódó állami támogatások átadásáról szóló megállapodásokat aláírja.
● Elfogadta a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratának módosítását, melyet az
intézményben 2011. szeptember 1-től beinduló bölcsődei ellátás és ennek következtében az intézmény nevének „Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde”
elnevezésre történő módosítása, továbbá jogszabályi változás indokolt.
A bölcsődei ellátás beindításával összefüggésben elfogadta a Képviselőtestület a Mese-Vár Óvoda módosított Szakmai Programját, SZMSZ-ét, valamint Házirendjét, továbbá elfogadta a Csákvár- Gánt Közoktatási Intézményi
Társulás Társulási megállapodásának módosítását.
● Elfogadta a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okiratának
2011. szeptember 1-i hatállyal történő módosítását, melyet jogszabályi változás tett szükségessé.
● Elfogadta Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának
– a körjegyzőségi feladatellátással kapcsolatos – 2012. január 1-től hatályos módosítását.
● Elfogadta az Esélyegyenlőségi Programot az elsősorban Csákváron fogyatékkal élők életkörülményeinek javítására, valamint fogyatékkal élőket ellátó
országos állami intézményekkel, illetve civil szervezetekkel történő partnerkapcsolat kialakítására.
● Elfogadta a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Kft. 2010. évi működéséről szóló szakmai, valamint a gazdasági társaság
egyszerűsített éves beszámolóját is tartalmazó közhasznú beszámolót.
● Megtárgyalta a Csákvár, Damjanich u. 15. szám alatti önkormányzati
lakóingatlanra beérkezett albérleti pályázatot, s tekintettel arra, hogy a
beérkezett pályázat tartalma nem felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek,
a pályázati eljárást eredménytelennek minősítette.
● Felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
Szabadság tér 11. szám alatti üzlethelyiség bérbeadásával kapcsolatban a
pályázati határidőt 2011. július 31-re módosítsa, amennyiben ezen időpontig
nem érkezik ajánlat, úgy a határidőt augusztus 31. napjában határozta meg.
● A Képviselő-testület engedélyezte 2011. augusztus hó 1. napjától 2012.
július 31. napjáig - 3 hónap próbaidő kikötésével - egy fő 8 órás munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló – informatikus munkakörbe
történő - felvételét a Polgármesteri Hivatal Községgazdálkodási Irodájának
munkaszervezetéhez, akinek legfőbb feladata az Esterházy Iskolában 2011.
szeptember 1-én induló - tanulói laptopok használatával megvalósuló – infokommunikációs oktatás technikai támogatása.
● Felhatalmazta a polgármestert a Telenor Magyarország Zrt-vel mobilkommunikációs szolgáltatásra vonatkozó szerződés aláírására, melynek eredményeként önkormányzati szinten csökkenthető a telefonköltség.
● Felkérte az Esterházy Iskola igazgatóját, hogy a szorgalmi időszak kezdetén szervezzen előadást a HPV vírussal kapcsolatos tájékoztatás érdekében,
melynek végén regisztrálhatják a szülők a gyermeküket a védőoltásra. A
13. életévüket betöltő leány gyermekek szülei részére – a valós igények
felmérése céljából- a polgármesteri hivatal előzetes szándéknyilatkozatot
küldött ki. A Képviselő-testület a felmérés ismeretében határozattal dönt a
védőoltás finanszírozásáról.
● Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2011. évi május havi költségvetési gazdálkodását bemutató tájékoztatót, továbbá felhatalmazta a polgármestert a jelenlegi folyószámla hitelkeret kondícióival egyező, vagy annál
nem kedvezőtlenebb (kamat, rendelkezési állási jutalék) ajánlat esetén a
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folyószámla hitelkeret 20.000.000.- Ft-ra történő megemelésére vonatkozó
szerződés megkötésére.
● Felkérte a jegyzőt, hogy az adóbevételek növelése érdekében intézkedjen
a hivatal hatósági irodáján nyilvántartott használatba vételi engedélyek és
az adóhatósági irodán lévő építményadó bevallások összevetéséről. Továbbá
hívja fel a lakosság figyelmét az építményadó bevallási kötelezettségre, melyhez a nyomtatványt minden háztartásba juttassa el. A nyomtatványhoz csatolt tájékoztató terjedjen ki arra is, hogy az adóhatóság szúrópróbaszerűen
ellenőrzést fog végezni, és aki az adóbevallási kötelezettségének nem tesz
eleget, azzal szemben mulasztási bírság kerül kiszabásra.
● Felhatalmazta a polgármestert, hogy vizsgálja meg, milyen lehetőség van
a Csákvár-Tatabánya közút melletti Kotló hegyi ingatlanok megközelítésére,
ennek ismeretében folytasson tárgyalásokat a Magyar Közút Nonprofit Zrtvel.
● Megismerte a közfoglalkoztatási program változásáról szóló tájékoztatót
és azt tudomásul vette. Önkormányzatunk a 2011. szeptember 1. és december 31. közötti időszakra szóló közfoglalkoztatási pályázatát benyújtotta a
Munkaügyi Központ felé.
● A Képviselő-testület a Vajda János utca kiszélesítésének megoldására
átmeneti közlekedésbiztonsági intézkedésként „A szembejövő forgalom elsőbbsége”, „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben”,és
„Útszűkületet” jelző közlekedési táblák kihelyezését rendelte el. A közlekedési táblák bekerülési költségét a 2011. évi költségvetésében a tartalék
terhére biztosítja.
● A Csákvár, külterület 0144 hrsz-ú ingatlan belterületbe való csatolására
és módosított lakóövezeti besorolására vonatkozó településrendezési
szerződés - Antalffy György és társai kérelmére - módosított tervezetét jóváhagyta, s felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
● Megismerte a Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének kérelmét, mely a
szervezet állományában lévő rendőrök lakhatási feltételeinek megoldására
irányult. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a Csákvár,
Szent István u. 1/5 szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő felújított
lakást tekintetében a bérleti szerződés Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
képviselőjével történő aláírására.
● Egyetértett a Szabadság téren lévő emlékmű, és a Millenniumi emlékpart megvilágításához szükséges 3 db (32.500.- Ft/db) energiatakarékos
lámpatest megvételével és felszerelésével, annak költségét a költségvetési
tartalék terhére biztosította. A Szabadság téri buszmegálló megvilágítását
szabályozó alkonykapcsoló áthelyezéséhez a költségvetési tartalékából
10.000.- Ft fedezetet biztosított.
● Kezdeményezte a Csákvár Nagyközség hatályos településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítását az önkormányzati, lakossági és vállalkozói módosítási igények, valamint a jogszabályi előírások figyelembe vételével.
● Ezen testületi ülésen ismét szóba került a rovásírásos helységnévtábla kérdése. Csákvár Képviselő-testülete a június 30-i ülésén hozott döntése értelmében csatlakozott a Rovás Alapítvány azon kezdeményezéséhez, amely a
rovás korszerű alkalmazásával, élő írásként történő kezelésével járul hozzá
a fontosnak tartott hagyományőrzéshez, hiszen a rovásírás az egyik legősibb
írásforma, a magyar kultúra szerves részét képezi.
A Képviselő-testület a július 28-i zárt ülésén az alábbi határozatokat hozta:
● Döntött arról, hogy 2011. évben élő személy részére „Csákvár díszpolgára”
címet nem adományoz, továbbá döntött a „Csákvár díszpolgára” posztumusz
elismerő cím adományozásáról.
● Döntött a „Csákvárért díj” egy magánszemély és kettő szervezet részére
történő adományozásáról.
● Döntött a „Csákvár Tiszteletbeli Polgára” elismerő cím adományozásáról.
● Döntött 5 ingatlantulajdonos tekintetében a „Kulturált környezetű lakóház”
elismerő cím odaítéléséről.
● Egy fő beutalásáról hozott döntést az önkormányzat által fenntartott
Gondozási Központ és Idősek Otthonába, továbbá egy kérelmező esetében
részletes környezettanulmány lefolytatását tartotta szükségesnek a beutalásról meghozandó döntést megelőzően.
● Döntött egy személy részére 20 %-os étkezési térítési díjkedvezmény
megállapításáról 1 éves időtartamra.
A képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek a Floriana
Könyvtárban nyitvatartási időben,valamint az önkormányzat honlapján
megtekinthetők. A nyilvános ülésen minden érdeklődő állampolgár részt vehet. A testület soron következő rendes nyilvános ülését 2011. szeptember
29-én 15.00 órai kezdettel tartja.
Nagyné John Ágnes
Önkormányzati irodavezető
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Polgármesteri Hivatal tájékoztatói

Intézményi hírek - Mese-Vár-Óvoda

Építményadó - Köszönet az együttműködésért

Bölcsődei csoporttal gazdagodik Csákvár
Kedves Csákváriak!

Az elmúlt hetekben valamennyi építmény tulajdonost megkerestük egy,
az építményadóval kapcsolatos adatszolgáltatási nyomtatvánnyal, amelyet a meglévő épületek felmérése céljából küldtünk ki. A csákvári építményadó fizetési kötelezettséget egy 1997-es önkormányzati rendelet
írja elő, a felmérés ennek a rendeletnek a betartása érdekében készült.
Minderre azért volt szükség, mert az önkormányzati adóhatóságot is
ellenőrzik a feladatainak ellátásával kapcsolatban. A lakosságot érintő
adóellenőrzésekkel nem szerettük volna terhelni a csákváriakat, inkább
az önkéntes adatszolgáltatásra kértünk mindenkit. Ezzel az adóhatóság
igazolni tudja azt, hogy mindent megtesz az önkormányzati rendelet betartása érdekében.
Ezúton mondok köszönetet a csákvári lakosoknak a szíves
együttműködésért, hiszen nagyon sokan visszaküldték a kitöltött adatlapot. Kérem, hogy aki eddig elmulasztotta ezt megtenni, szíveskedjék
pótolni.
Tóth Jánosné sk.
jegyző

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

2011.július 16. Ács Anita és Busznyák Tamás Áron
2011.július 21. Hári Noémi és Páble Tamás
2011.július 28. Kovács Katalin és Bakonyi Sándor Roland
2011.augusztus 5. Karakai Viktória és Czipóth Gábor Árpád
2011.augusztus 06. Puszta Bernadett és Csákány László
2011.augusztus12. Sombat Enikő és Puszta János
2011.augusztus13. Glaszhütter Anett és Szabácsik Zoltán
2011.augusztus 13. Fülöp Kinga Anikó és Palkó Krisztián
Szeretettel gratulálunk!

Gólyahír

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett
június 7-én Dornyi Eszter a Radnóti utcába,
július 7-én Bura Larissza a Rákóczi utcába,
július 8-án Boros Bálint a Hegyalja közbe,
július 14-én Várkonyi Hunor a Kálvária közbe,
július 18-án Király Kristóf a Szent István utcába,
július 30-án Gulyás Alex Viktor a Bokréta utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket Csákváron!
Örömmel tudatjuk, hogy július 7-én megérkezett
Sörös Ádám Bodmérra, az Ady Endre utcába.
Isten hozta a kis jövevényt!

Hegygyűlés
Tájékoztatom a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy 2011. szeptember 17-én, szombaton 17:30-kor a Bagó-hegy és a Disznó-hegy
kereszteződésében a Malac-hegy, Disznó-hegy, Bagó-hegy és a Kotló
ingatlantulajdonosai számára összevont hegygyűlést tartunk a Fejérvíz Zrt. szakértőivel.
A téma: körvezeték építése vezetékes ivóvíz biztosítása érdekében.
Kérem minél nagyobb számú részvételüket!
Aki nem tud jelen lenni, de érdekli, kérjük, juttassa vissza a Polgármesteri Hivatalba az alábbi szándéknyilatkozatot.
A szándéknyilatkozat semmire sem kötelezi a nyilatkozattevőt,
csupán előzetes felmérésre szolgál.

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Név:……………………………………………………………………………….
Ingatlan helyrajzi száma:…………………………………………………
Körzet: (kérjük jelölje meg)
□ Malac-hegy □ Disznó-hegy □ Bagó-hegy □ Kotló
Telefonszám:………………………………………………………………….
E-mail cím:……………………………………………………………………..
Nyilatkozom, hogy szándékomban áll a tulajdonomat képező ingatlan ivóvízzel történő közművesítése.
Ez a nyilatkozatom mindössze előzetes szándék-nyilatkozat, nem
tekinthető véglegesnek.
A végleges nyilatkozatot a közművesítés anyagi és fizikai feltételeinek ismeretében teszem meg.
………………………………………………………………………………………………..
Dátum
Aláírás

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a Mese-Vár
Óvoda – Csákvár Ady E. u. 2. sz. alatti épületében – ez év szeptemberében bölcsődei
csoport nyílik. 12-14 bölcsődés korú kisgyermek nappali elhelyezésére lesz lehetőség. A
bölcsődébe elsősorban azokat a gyermekeket
várjuk, akiknek a napközbeni ellátását, felügyeletét a szülők valamilyen okból nem tudják
megoldani. (mindkét szülő dolgozik, anya gyes
mellett munkát vállal, vagy iskolarendszerű oktatásban vesz részt, anya nem
dolgozik, de a gyermek bölcsődei ellátása javasolt...stb.) Az intézménybe a
felvétel folyamatos, jelentkezni az intézményvezetőnél lehet.

Az új Bölcsődénkről
A bölcsőde az óvoda épületében, a gyermeklétszám sajnálatos csökkenése miatt üresen
maradt csoportszobában és a hozzátartozó
kiszolgáló helyiségekben lett kialakítva.
A gyermekek gondozására, nevelésére, testi-lelki fejlesztésére tágas (50m2), világos,
felújított csoportszoba áll rendelkezésre. A
közlekedő folyosóval egy légtérben van az öltöző/átadó, innen nyílik az orvosi
szoba, valamint a szintén szépen felújított, a bölcsődés gyermekek méreteihez
igazított mosdó, ahol elhelyeztük a gyermekek ápolását, gondozását szolgáló
eszközöket.
A csoportszoba több funkciójú, itt történik az étkezés és a pihenés is.
A csoportszobába új – a bölcsődés korú gyermekek élettani sajátosságainak
megfelelő – bútorokat, székeket, asztalokat, fektetőket, játékokat, játéktároló,
-kínáló eszközöket szereztünk be. A berendezésnél ügyeltünk arra, hogy puha,
hangulatos játszóhelyek kialakításával lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek pihenésre, elkülönült játéktevékenységre. A játékokat és a tevékenykedést biztosító eszközöket szabadpolcokon kínáljuk a gyermekeknek, biztosítva
ezzel a szabad játékválasztás lehetőségét.
Udvar:Az óvodás gyermekek udvarától elkerített udvarrészt alakítottunk ki,
mely biztosítja a bölcsődés gyermekek biztonságos, zavartalan szabadban való
tartózkodását. Homokozó és egyéb mozgásfejlesztő állnak a gyermekek rendelkezésére.
Feladatunk még az udvar további fejlesztése, parkosítása, esztétikus kialakítása.
Az óvoda épületében működik a vállalkozó által üzemeltetett konyha. A vállalkozóval kötött szolgáltatási szerződés keretében látjuk el bölcsődés korú
gyermekek élelmezését. Törekszünk az egészséges, ízletes, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő élelmezési szolgáltatás igénybevételére.
A gyermekekkel2 szakképzett kisgyermeknevelő-bölcsődei gondozónő foglalkozik, a tisztaságra1 takarítónő ügyel, hetente 1 alkalommal orvos vigyáz a
gyermekek egészségére.

Ilyen bölcsődét szeretnénk!
A bölcsődés korosztály fejlődésének törvényszerűségére épülő, a gyermekek
adottságait, természetes igényeit figyelembe vevő, biztonságos, szakszerű
nevelés – gondozás megvalósítása intézményi kereteink között.
Olyan családbarát bölcsődét szeretnénk működtetni, ahol az ellátás összhangban van a gyermekek szükségleteivel, megfelel a szülők igényeinek, a fenntartó
is elégedett az ellátás minőségével.
A kellemes bölcsődei légkör, a szakképzett gondozónők, a kialakult nevelői
attitűd, a gyermek-centrikus bánásmód fokozhatják szolgáltatásunk iránti bizalmat a családok részéről. Olyan környezetet igyekszünk biztosítani gyermekeink számára, melyben önálló tevékenységekkel lehetőségük adódik az őket
körülvevő világ megismerésére, s egyben képességeik fejlesztésére.
A bölcsőde megnyitásával, a kisgyermekek napközbeni ellátásának biztosításával még tovább bővült Nagyközségünk szolgáltatásának köre. Polgármesterünk, Képviselő-testületünk munkájának fő célja az, hogy az itt élő
családok életét segítse, ha lehet, megkönnyítse.
Reméljük, bölcsődénk színvonalas működése hozzájárul e célok megvalósításához, a családok gyermek elhelyezési gondjainak megoldásához.
Szeretettel várjuk a kisgyermekeket és az érdeklődő szülőket!
Kedves Csákváriak! Örüljünk együtt az újranyitott bölcsődei csoportnak, reméljük, minél többen megismerik, igénybe veszik, megszeretik ezt a „mini” intézményt.

Faddi Péterné
intézményvezető
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Eseménynaptár 2011.09.01. – 09.30.
SZEPTEMBER

Szabó Laci bácsi emléktúra
Csákvári Természetjáró Egyesület
Kulturális Örökség Napja ● Fazekasház
Ingyenesen látogatható 9.00-17.00 között.
Kulturális Örökség Napja ● Vértes Múzeum
Ingyenesen látogatható 10.00-18.00 között.
Séta: A csákvári emléktáblák megtekintése ● Vértes Múzeum
Filmvetítés: Háry János Csákváron ● Vértes Múzeum
Szépkorúak filmklubja: Maga lesz a férjem magyar film
1937 rendezte: Gaál Béla ● Házasságkötő Terem

11.

17-18.
17-18.
17. 17:00

18:00
30. 17:00

OKTÓBER
01.

Mihály-napi lovas- és pásztortalálkozó

Fogathajtás ● pónifogat,- kettesfogat,- népifogat
Gulyás és csikósprogramok ● gulyás bemutató...
Gyerekprogramok ● népi játékok, bojtár totó...

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
SZEPTEMBER
Katolikus Egyház

Plébánia hivatali órái:
Hétfő 		
15.00 – 17.00
Kedd Szerda Péntek 9.00 – 11.00
Plébánia telefonszáma:
354 – 369

A Prohászka közösségi házban csütörtökönként 17.00-18.30 karitászos ruhaosztás van. Ebben az időpontban adományokat is szeretettel elfogadnak.
Elsőpéntekenként az atya a beteg híveket szeretettel meglátogatja. Vasárnap délelőttönként a világi áldoztatók szívesen elmennek áldoztatni a
kórházba és a beteg vagy idős hívekhez a faluban. Akik kérik, jelezzék a
fenti telefonszámon.
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Intézményi hírek - Gondozási Központ
Lesújtó számok

Június 25-én rendezett rendészeti napon egészségügyi sátor működött,
ahol testzsírt, vércukrot, vérnyomást, testsúlyt mértek a szakemberek és
tanáccsal látták el az érdeklődőket. A rendezvényt követően összesítettük
az eredményeket. A szűrésben 98 fő vett részt és közülük csak 19-en
voltak, akiknél nem találtak semmi eltérést. Ez azt mutatja, hogy településünkön minden tíz emberből 8 beteg, vagy beteg lesz rövid időn belül.
Ezúton is köszönjük szűrést végzők lelkiismeretes munkáját és kérjük a
szűrésen részt vevőket, fogadják meg a kapott tanácsokat!

Közérdekű felhívások, tájékoztatók
Tisztelt Egyházak, Civil szervezetek, Egyesületek
Ismét felhívjuk figyelmüket, hogy a megújult Csákvári-Bodméri Hírmondó
Krónika rovatába szeretettel várjuk képes beszámolóikat (500 karakter
szöveg) az Önök által fontosnak tartott eseményekről, melyeket - ha helyünk van rá - szívesen megjelentetünk. Kérjük, hogy az alábbi email címre
küldjék tudósításaikat:
hirmondo.csakvar@gmail.com
A Csákvár Tv várja azon programjaikról az értesítést, melyet szeretnének
megörökíttetni a Csákvár Tv munkatársával. Ha időnk és lehetőségünk van
rá(nincs más programmal ütközés) szívesen felvennénk , és utána a szerkesztett anyagot közzé tennénk a Csákvár Tv heti 4 órás műsoridejében.
Programjaikat a csakvartv@gmail.com email címre várjuk, vagy személyesen is egyeztethetnek szerkesztőinkkel a Floriana Könyvtárban.

Jelentkezőket várunk

A Csákvári TV média szerkesztő munkatársa olyan vállalkozó szellemű fiatalokat keres, akikkel megalakítaná a média szakkört, ahol megismerkedhetnek a bemondó, szerkesztő, operatőr, vágó munkákkal. Aki erre érez
magában késztetést, jelentkezzen a következő elérhetőségeken.

Evangélikus Egyház

09. 18.00
11. 11.00
23. 18.00
25.

Ifjúsági óra a parókián
Tanévnyitó istentisztelet
Ifjúsági óra a parókián
Gyülekezeti kirándulás

Információ és jelentkezés Mészáros Tamás felügyelőnél
és Szebik Károly lelkésznél.

28. 18.30 Férfikör a lelkészlakásban

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár

csakvartv@gmail.com
Floriana Könyvtár 22/582-016

Tájékoztató

Csákvár hírei, eseményei az alábbi helyeken találhatóak:
● Csákvár-Bodméri Hírmondó
● Csákvár honlapja: www.csakvar.hu
● Csákvár-Gánt képújság
● Hírdetőtáblák
A híreket itt keressék, hogy tájékozottak legyenek.

Jelentkezőket várunk

Könyvújdonságainkból

Oláh Gábor: Diagnózis után
Óvodába járok ● Mi micsoda mini sorozat
Újabb 100 történelmi tévhit
Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély 1940-44
Grisham: Vallomás
Rados Virág: Bipoláris: egy mániás depressziós nő regénye
Wodehouse: Az ellopott levélnehezék
Phillips: A szeretőm a First Lady
Balázs Ágnes: Lufi és az elcserélt születésnap
Brown: Így neveld a sárkányodat
Hollis: Ami igazán fontos
Wilbour Smith: Harag
Ranschburg Jenő: A serdülés gyötrelmei
Mi a magyar most?
Vámpírnaplók 6.
Hanika: Soha senkinek
Díszfák, díszcserjék metszése
A sárkánykirály legendája
Kóka Rozália: Egy asszon, két asszon
Spiró György: Kémjelentés
Tilda színpompás nyári ötletei
Wynne: A vándorló palota
Stilton: Ezer mozzarella
Fejős Éva: Helló London
A szuperdadus legsikeresebb tippjei

A rendezvényszervező csapat szeretettel várja új tagok jelentkezését,
akik szívesen vesznek részt a település rendezvén yeinek szervezésében és lebonyolításában.
Jelentkezni lehet a rendezvenycsakvar@gmail.com e-mail címen
vagy Szmolkáné Bene Ibolyánál a 30/2466862 telefonszámon.

Csákvár-Gánt T v
szeptember H A V I M Ű S O R A

Szeptember 1. cs.
Szeptember 5. h.
Szeptember 8. cs.
Szeptember 12. h.
Szeptember 15. cs.
Szeptember 19. h.
Szeptember 22. cs.
Szeptember 26. h.
Szeptember 29. cs.
Október 3. h.

Mikonya Mónika kiállítás megnyitója
A gyermekéletút-program pénzügyi felépítése
Rendészeti nap
Viszló Boglárka és társai koncertje
Az Esterházy Iskola évnyitója
Gospel Fesztivál ● Gyémánt Gospel Kórus fellépése
Csákvári Híradó		
Csákvári Híradó(ism.)
Gospel Fesztivál ● Gyémánt Gospel Kórus fell.(ism.)
Mikonya Mónika kiállítás megnyitója (ism.)
A gyermekéletút-program pénzügyi felépítése (ism.)
Gánti testületi ülés
Csákvári Híradó (ism.)
Kulturális Örökség Napja
Vércse fióka gyűrűzés
Az Esterházy Iskola évnyitója (ism.)
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SÍRKŐ

1
2

Minden

á r k at e g ó r i á b a n

személyes garnitúra , gránit fejrésszel
személyes garnitúra , gránit fejrésszel

140.000F t - tól
200.000F t - tól

Balogh István
kőfaragómester

BODMÉR
T el /F ax : 0622-582-073
M obil : 0620-344-6240

A készlet megtekinthető: www.sirkobodmer.hu

SZÉPÜLNI, KIKAPCSOLÓDNI VÁGYÓK!

Szeretettel ajánlom az exkluzív olasz THALMER THALASSO kozmetikai
arc és testkezeléseket, melyek a tenger értékes hatóanyagaival ápolják,
fiatalítják a bőrt, és formálják, karcsúsítják az alakot.
Várom Kedves Vendégeimet frissítő, izomlazító, indiai, csokoládés, és 90
perces lávaköves masszázsra, valamint HANGMASSZÁZSRA tibeti tálakkal, mely kellemes meditatív ellazulást biztosít, illetve jótékony hatású hiperaktív, koncentrációs és mozgás koordinációs problémákkal
küzdő gyermekek számára is!

AJÁNDÉKUTALVÁNY
KAPHATÓ!

2011. október 13-án 18,30 órai
kezdettel gépjárművezetői
tanfolyam indul a könyvtárban.
Információra ajánljuk a

www.stift90.hu

honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni
az 582-016 telefonszámon,
vagy személyesen
a könyvtárban lehet.

Július 31-én ünnepeltük 31. házassági évfordulónkat, melyre
szeretteink József, Dóri, Tamás,
Dia, szeretetteljes ünnepséget
szerveztek a Református templomban, ahol esküvőnket is
megújítottuk könnyeinkkel küszködve. Szívből köszönjük nekik ezt
a felejthetetlen emléket és köszönjük Dr. Kis Boáz Nagytiszteletű
Úrnak szívhez szóló beszédét, és
Kunstárné Irénkének, Turbuczné
Erzsikének, Szorgné Sárikának,
Berki Zsuzsának a bensőséges
hangulat fokozását

Csákvár, Béke u. 10. Tel. : 06 20 3214-117

Újra szeretettel várom a hastáncolni vágyó hölgyek telefonos jelentkezését.

SZERETNE SPÓROLNI? - CSÖKKENTSE ELŐFIZETÉSI DÍJÁT
DUPLA CSOMAG (TV+INTERNET) VAGY
TRIPLA CSOMAG (TV+INTERNET+TELEFON) KEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉVEL, EGY ÉV HŰSÉGNYILATKOZATTAL!

BELÉPÉSI DÍJ: 0 FT
Dupla csomagok (kábeltelevízió és internet) már 4350 Ft-tól
Tripla csomagok (kábeltelevízió, internet, telefon) már 4680 Ft-tól
Az akció feltételeiről érdeklődjön a következő elérhetőségeinken:
Telefon: (22) 503-259 (9-17 óráig)
Üzletkötő (20) 541-3711 (Mészáros Sándorné)
Email: kabelsat@kabelsat.hu

EZ
AZ
ÖN
HELYE
HIRDETÉSÉNEK

Angol rózsA

használtruhabolt
egyéniség és elegancia

EGYEDI-, ELEGÁNS-, MÁRKÁS-, ANGOL
HASZNÁLT RUHÁK ÉS LAKÁSTEXTÍLIÁK
KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN
KEZDJE NÁLUNK AZ ÚJ TANÉVET!
Gyermekruhák, sportruhák, farmerek, pólók,
ingek széles választékban kaphatók.

ÖLTÖZKÖDJÜNK A TERMÉSZET SZÍNEIBE!

Színes asztalterítők, függönyök, sötétítők,
ágyhuzatok és ágytakarók a mezei virágok
színeit keltik életre lakásunkban.

Díszfák, díszcserjék termelőtől,
smaragd thuja 60/80 1000.- Ft,
80/100 1.500.- Ft.
Magyar Zsolt Lovasberény
70/387-57-55
Társasházi lakás kiadó.
Érd.: 06/20-5590-591

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik id. Hargitai Gábor temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek el, vagy
bármilyen módon fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Czvikli Imrét utolsó
útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Csákváron SZEPTEMBER 10-én

KÁRPÁTIA
zenekar koncertje

Sportközpont, szabadtéri színpad,
rossz idő esetén Sportcsarnok
Kapunyitás:
19.00
Vendég: EZÜST- PATAK 20.00
Koncert:
21.00
Belépő elővételben: 2 100 Ft
Aznap a helyszínen: 2 400 Ft
Jegyek kaphatók:
Márti virágbolt Szabadság-tér
Fotó és villamossági üzlet Táncsics u 8.
Helyszín:

Rendező: Vaskapu Hagyományőrző Egyesület

A Csákvár-Vértesalja
Földtulajdonosi Közösség
vadászterületén földtulajdonnal rendelkezők számára az évi
bérleti díj kifizetésére
2011. szeptember 14-én
16.00 – 18.00 óra között
a Csákvári Polgármesteri Hivatal
házasságkötő termében
kerül sor.

EGYSZERŰ MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK,
HOGY JÓ LEGYEN ÖNNEK OTTHON LENNI.
Címünk: Csákvár, Kertész utca 15.
NYITVATARTÁS
Honlap: www.angolrozsa.hu
H-P: 9-11;14-17
Szeretettel és tisztelettel:
Szo.: 9-12
Árki Tünde (0620)2299-242

Teljes körű kertgondozás, fűnyírás,
fűkaszálás, parlagfű mentesítés.
Szabó Sándor 06-70/5481602

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Köves Jánost utolsó
Köszönjük: útjára elkísérték. Hálás szívvel
Gécs József és neje köszönjük az Idősek Otthona dolgozóinak a gondos ápolást.
Gyászoló család

Sepsi Krisztina

TV, INTERNET és TELEFON
A KÁBELSAT-2000 KFT-TŐL!!!

APRÓHIRDETÉS

Dr. Nagy István
Csákvár Vértesalja VT. elnöke

Hírmondó
Csákvári-Bodméri

Kiadó:
Csákvár Nagyközség és Bodmér
Község Önkormányzata
Készült: G és G Nyomda Bt.
Székesfehérvár, Homoksor 18.
Tel./Fax: (22)338-674
E-mail: gesgnyomda@freemail.hu
Szerkesztő-bizottság elnöke:
Mészárosné Ágoston Ildikó
Szerkesztő bizottság tagjai:
Faddi Péterné
Knausz Imre
Szmolkáné Bene Ibolya
Tamásné Metlágel Ildikó
E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: szeptember 20.

Hírmondó

Ó KA
KRON

2011. SZEPTEMBER

2011.07.22-23. MésziStock

2011.07.08-14. XII. Magyar diákok és tanárok találkozója a
Magyar Kálvárián
Bakonyi Máté 8.c oszt. tanuló beszámolója: A múlt tanévben Oroszlányon egy
nemzetközi történelmi versenyen Bokor Balázs, Farkas Bálint és Tamás Mátyás
különdíjas lett. Kunstár Béla tanár bácsi által felkészített csapat nyereménye sátoraljaújhelyi jutalomtáborozás volt. Matyi nem tudott elmenni, ezért helyette
mehettem én. Béla bácsi vezetésével érkeztünk meg a helyszínre. Másnap közel
300 diákkal és tanárral felmentünk a Magyar Kálváriára, majd megkoszorúztuk
Kazinczy Ferenc sírját Széphalmon.
Vasárnap az ökumenikus istentisztelet után a felvidéki Dobóruszkára (Dobó
István síremléke), Borsiba (II. Rákóczi Ferenc szülőhelye), Nagyszelmencre és
Nagykaposra mentünk. Sárospatakon elmentünk a híres Református kollégium
nagykönyvtárába és a Rákóczi várba. Felmentünk a Magas-hegyre Közép-Európa leghosszabb libegőjével. Esténként érdekes előadásokat hallgattunk Trianonról, a Felvidékről, a magyar ősnyelvről, a Szent Koronáról.Utolsó este a „ 8KOR
Színház”: „Kiáltó szó” című előadása zárta az érdekes élményekben bővelkedő
tábort.
Nagyon jól éreztük magunkat Sátoraljaújhelyen. Balázs és Bálint nevében is
köszönöm!

2011.07.11-17. Balatoni nyár Akaliban

Idén került megrendezésre először nagyobb keretek között a MésziStock
könnyűzenei fesztivál Csákváron a Vaskapu-völgyben.
A „kapukat” 22-én délben nyitottuk meg a fesztiválozók előtt. A két napon
összesen 13 zenekar, 12 DJ és 1 Sound System fellépését követhette nyomon a
közönség. Emellett a büfé sátorban mindkét nap kora délutántól a Zimike rakta a
talpalávalót. A rendezvényen a népzene (táncházzal), a rock, metál, ska, reggae,
az indie, a pop és különböző elektronikus zenei stílusirányzatok is helyet kaptak.
A fesztivál hangulatáról a zene mellett a Fényszórók gondoskodtak, akik naplemente után a sátrakra és vásznakra vetítettek. A rossz idő ellenére mindkét napot nagy érdeklődés övezte. Csákvárról és a környező településekről egyaránt
szép számmal vettek részt.Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen segítséggel
hozzájárult a rendezvény létrejöttéhez! Reméljük mindenki jól érezte magát, és
hogy jövőre hasonló módon lehetőségünk lesz megrendezni a Stock-ot.
Ha valakinek észrevétele, megjegyzése van, az alábbi e-mail címen jelezheti:
meszistock@gmail.com

2011.07.28. Kilencvenedik szülinap
Ismét 90 éves csákvárit
köszöntött Katonáné dr.
Venguszt Beatrix polgármester és dr. Nagy István alpolgármester Perjési
Jánosné személyében. A
90. születésnapját ünneplő
Margit néni nagy örömmel
fogadta váratlan vendégeit, akik emléklappal, és
virággal köszöntötték a jó
egészségnek örvendő nénit. A látogatás alkalmával rövid beszélgetésre, kis süteményre, üdítőre, no meg az unokák, dédunokák fényképének megtekintésére
is jutott idő.

Több mint félszáz táborozni vágyó iskolás reggel indult Balatonakaliba, ahol
elkezdődött nekünk a „balatoni nyár”! Egész héten ragyogó időnk volt, ezért
nagyokat fürödtünk a Balaton vizében. Két nap is kibéreltük az óriáscsúszdát,
mindenki annyit csúszhatott, amennyi a fél órába belefért. Ebéd után a csendes
pihenőben kézműveskedni lehetett: karkötőket csomózni, makramézni és
pomponokat készíteni, agyagozni, majd azokat kifesteni. Egész héten csocsó-,
röplabda-, tollaslabda- és pingpongversenyek zajlottak. Pénteken „feldobta” a
hangulatot a frissítő szellő miatt lehűlt levegő, az erősen hullámzó Balaton, s
persze az épp ekkorra időzített Akali-túra. A csapatok hét állomás feladatainak
megoldásával mérték össze tudásukat. Tábori estéinket a discók és a karaokék
mellett a szalonnasütés és az éneklés tette emlékezetessé. A hét befejezéseként
világító karkötők kiosztása után lementünk egy esti nagy fürdőzésre a Balatonba.

2011.08.01-05. Napközis tábor

2011.07.18-22. Rossz időjárás, klassz tábor

Harmadszor rendezte meg a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület a múzeumi
tábort. Míg először 8-9 gyerek látogatta a honismereti szakkörhöz kapcsolódó
nyári tábort, idén már 51 tanulót fogadtak az egyesületi tagok: Bodrogai
Gyuláné Erzsi néni, Kunstár Béláné Irénke néni és Kunstár Béla bácsi. Ők állították össze, és tartották a napi programokat, gondosan ügyelve arra, hogy a
visszatérő táborozók számára is újdonsággal szolgáljanak. Volt makett készítés,
korongozás Lönhárd Edit fazekassal, a Vértes Múzeum megismerése, pusztabuszos kirándulások - Viszló Levente kalauzolásával -, valamint a Csákvári emléktáblák felkutatása és megismerése. Előadást tartott a fényképezésről Bokor
Béla a Veszprémi Fotós Viadal kétszeres győztese. Dr. Nádorfi Gabriella régész a
római kor étkezési szokásait és öltözködését mutatta be, ahol a kor ruháit is felpróbálhatták a vállalkozó szelleműek. A hét zárásaként a szülőkkel közösen búcsúztak a gyerekek a tábortól. Utolsó nap nem maradt ki a várva-várt kirándulás és fürdés sem. A táborvezetők munkáját az egyesület tagjai, helyi vállalkozók
és önkéntesek is segítették.A nagy érdeklődés további táborok szervezésére
ösztönzi a szervezőket, melyre pályázati lehetőségeket is keresnek.

Ezen a nyáron 48 diák
vett rész a már hagyományos
úszótáborban.
Idén a rossz időjárás ellenére is rengetegetfürödhettek, strandolhattak a
táborozók, sőt csiszolták
„úszótudományunkat”is.
Szinte
mindenki
„barátságot kötött” a mély
vízzel. Nem maradhatott el
a szokásos mozi sem,Rió
papagáj kalandjait izgulhatták végig, miközben pattogatott kukoricát falatoztak. Utolsó nap veszprémi
kirándulással zárták az élményekkel teli hetet.

Már lassan hagyománnyá válik az egyhetes „Napközis táborunk”, amit az idén
augusztus második hetében szerveztünk meg az új iskola épületében. Tettük
mindezt azzal a céllal, hogy a szülők a munkavégzésük mellett a nyári szünetben is – szervezett programok keretében biztonságban tudhassák gyermekeiket, ahol programjainkban szerepelt sor– és sportversenyek, kézművesfoglalkozások, mesefilmnézés, számítógépes játékok, csoportos fejlesztő- és
kommunikációs játékok.
A résztvevő gyerekek nagy részének a Családsegítő Szolgálat anyagi támogatásával tudtuk biztosítani a tábori ellátást. A táborozók és tanáraik egymáshoz
még közelebb kerülve jó hangulatban töltötték el ezt a hetet.

2011.08.01-05. Sikeres múzeumi tábor
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2011.08.13. Kreatív kezek a Vértes Múzeumban
Az idei év utolsó kiállítása
rendhagyó és különleges látvánnyal várta a kiállítás látogatóközönségét. A több kiállító munkájából összeállított
tárlat ötlete szakított a korábbi
hagyományokkal, különlegessége pedig az, hogy a kiállítók
köztünk élő hétköznapi emberek, akik hobbiból, esetleg
kényszerből, hasznos időtöltés

céljából alkotnak.
A bemutató alkotói közül Béka Miklós rendkívüli kézügyességgel másolja régi
korok és napjaink közlekedési eszközeit, mint például a francia királyi hintót,
vagy a csákvári pusztabuszt. Csókás Anita decoupage technikával díszített tárgyai ízléses dekorációi lehetnek életünknek. Czipóth Istvánné, Irmuska finoman
és aprólékosan kidolgozott horgolásai és gyöngyhorgolásai ámulatba ejtették a
közönséget. Dornyi Mihály évek óta végzett várépítése és technikai találékonysága ismert a csákváriak előtt. Fendrich Veronika egy betegségnek „köszönheti”, gyöngyfűzéses munkáit. Fiatalos, divatos ékszerei elkápráztattak mindenkit, és az elismerést a megnyitón elénekelt Edit Piaf slágerekkel is kivívta.
Héring Mátyás kovácsoltvas tárgyai kellemes színfoltjai a bemutatónak. Vendégkiállítóként Kisteleki Margit igen nehéz technikával készült selyemfestései,
valamint lányai: Zsuzsi és Dóra festményei láthatók. A kiállítás szeptember 30-ig
tekinthető meg.

2011.08.06. Továbbment a Magyar Kupa első fordulójából a
Csákvár
1-0-s győzelemmel került a labdarúgó Magyar Kupa főtáblájának 2. körébe az
Aqvital-Publo Csákvár. A Fejér megyei együttes a Herend otthonában nyert
Domján Attila büntetőjével.

2011.08.19-20. Jó hangulat és hatalmas tömeg a Floriana Napokon
Az augusztus végét meghazudtoló hőség ellenére nagyok sokan látogattak el az
immár hagyományossá váló csákvári Floriana Napokra.
Augusztus 19-én a legnagyobb érdeklődést Bódi Guszti és a Fekete szemek fellépése, majd a Viking együttes fergeteges koncertje aratta. Augusztus 20-én
már a délelőtti órákban komoly érdeklődés kísérte a vadászkutyák fajtáinak és
munkájának bemutatását, majd a helyi Lovas Baráti Kör által western showt,
fogathajtást és lószépség-versenyt láthattunk.
A faluebéd alkalmával 600-650 adag gulyáslevest osztottak ki a képviselőtestület tagjai. Délután a színpadon néptánc-, és hastánccsoport lépett fel, de
hallhattunk musicalt, gospelt és népdalt is. Több száz lufiból készült virág, cica
és kutya került az apró kezekbe a lufibohóc jóvoltából, majd az apróságok légvárban, állatsimogatással és póni-lovaglással múlatták az időt. A gyerekektől
este bábelőadással búcsúztunk, s felnőttek Kálmán Imre Marica grófnő című
operettjét láthatták a színpadon.
A nap zárása este tűzijáték volt, de a fiatalok számára a szabadtéri disco ezután
következett.

2011.08.14. A Fradi sem bírt a Csákvárral
3-0-s győzelmet aratott az Aqvital-Publo Csákvár a Ferencvárosi TC II. ellen a
labdarúgó Magyar Kupa második fordulójában, hazai környezetben. Sikerével a
Csákvár bejutott az MK harmadik körébe. Győzelmével az Aqvital-Publo Csákvár
továbbjutott a Magyar Kupa harmadik fordulójába. A következő kör sorsolása
kedden lesz.

A Fradi után a Honvéd következik
A labdarúgó Magyar Kupában, az Aqvital-Publo Csákvár a másodosztályban
szereplő Budapest-Honvéd II. együttesével került szembe.
A Magyar Kupa 3. fordulójában rendezendő mérkőzést 2011. szeptember 21én, 15 óra 30 perctől rendezik Csákváron.

2011.08.20. Győzelem a nyitányon
Sikerrel kezdte szereplését az Aqvital-Publo Csákvár az NB III-as labdarúgóbajnokság Bakony-csoportjában. Az első játéknapon a Hévíz látogatott
Csákvárra.
2-1-es győzelemmel rajtolt az NB III-as labdarúgó-bajnokság Nyugati-csoportjában az újonc Aqvital-Publo Csákvár. A Fejér megyei együttesnek jól sikerült a
felkészülése, így sokan a bajnoki nyitányon is sikert vártak a gárdától.
Nyigri Richárd fiai egygólos győzelmükkel megszerezték első bajnoki pontjaikat
is az NB III Bakony-csoportjában.
Pecsu Press

2011.08.20-21. Csákvárra került a tamási lovasnapok vándorkupája
52. alkalommal rendezték meg augusztus 20-21-én az Aquaplus Tamási Lovasnapokat, ahol a város nagydíját a csákvári ifj. Hideg Imre nyerte el ebben az
évben.
Imi már harmadik alkalommal vett észt ezen a versenyen, s korábban is ért már
el eredményeket, de a legnehezebb versenyszámot most sikerült megnyernie.
Erre az immár tradicionális, országosan is neves versenyre a legjobbak érkeznek
az ország minden részéről. Lovat és lovast próbára tevő igen nehéz pályán folyik
a küzdelem a vándorkupa elnyeréséért. A nehéz pálya, a rekkenő hőség ellenére a fiatal tehetség a nagydíj elnyerésével nagy dicsőséget szerzett nemcsak
önmagának, de Csákvár településnek is.
Imi több éves befektetett kemény munkája és szülei anyagi és erkölcsi támogatása meghozta gyümölcsét. A szép eredmény pénzjutalma a komoly anyagi
megterhelést igénylő sport további folytatásához is hozzájárul.
Ezt a kupát 2002-ben a gánti Herczog Emil is birtokolta, most ismét erre a
környékre került egy évig megőrzésre.

