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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának hírei.

A meseíró 
pályázat első 
helyezettje:
Zolnai 
Krisztina

Színes beszámoló az Országos 
Könyvtári Napok csákvári ese-
ményeiről.

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

Kiemelt programjaink

A rendezvénysorozat az 1956-os Emlékbizooság támogatásával valósul meg.

házasságkötő

házasságkötő

házasságkötő

házasságkötő

Halottak napi megemlékezés
Tisztelettel várunk minden emlékezni kívánó csákvári lakost

NOVEMBER 1-JÉN 16.00 órai kezdettel a  ravatalozónál

● Ökomenikus istentisztelet,
● mécsesgyújtás az evangélikus temetőben,
● a köztemetettek parcellájánál,
● a római katolikus temetőben a Nagykeresztnél, 

Emlékezzünk együtt!                                                                                                                    Csákvár Város Önkormányzata

● a református temetőben a Hősi Emlékműnél,
● a Kastélyparkban a Megbékélés Helye Emlékműnél 
● és a Szabadság téri Turul Emlékműnél.
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Képviselő-testületi hírek - Csákvár

Ülésezett a bodméri képviselő-testület

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2016. szeptember 
27. napján tartotta munkaterv szerinti 
rendes ülését. A két ülés között végzett 
munkáról és a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
jóváhagyása után beszámoló hangzott 
el a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmény (Gondozási Köz-
pont és Idősek Otthona) szakmai mun-
kájáról és a testvérvárosi kapcsolatok 
alakulásáról. Ezt követően – a hivatal 
által kezdeményezett – rendelet-felül-
vizsgálat keretében több helyi rendelet 
módosításáról és megalkotásáról dön-
tött a testület.

A Képviselő-testület döntése értelmé-
ben sor került:

• a már nem aktuális egyes rende-
letek hatályon kívül helyezésére,

• a védőnői körzetek szabályozásá-
ról szóló rendelet-tervezet előkészíté-
séről szóló határozathozatalra,

• a helyi népszavazás kezdeménye-
zéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadására,

• az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rende-
let pontosítására, 

• az önkormányzati hatósági ügy-
ben az elektronikus kapcsolattartásról 
szóló rendelet-tervezet társadalmi vé-
leményeztetésre bocsátására,

• a képviselő-testület tagjai, a bi-
zottságok nem önkormányzati képvi-
selő tagjai és a tanácsnok tiszteletdíja, 
természetbeni juttatása és költségté-
rítése megállapításáról szóló rendelet 
felülvizsgálatára,

• az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelet elfogadására, valamint

• a kedvtelésből tartott állatok tar-
tásának szabályairól és az ebrendészeti 
hozzájárulásról szóló rendelet elfoga-
dására.

Döntés született Csákvár város telepü-
lésrendezési eszközeinek törvényessé-
gi szempontú felülvizsgálatáról és egy 
területrész besorolásának módosításá-
ról, valamint a felülvizsgálathoz szük-
séges partnerségi egyeztetés szabálya-
inak meghatározásáról, elindításáról.

Az ülés második részében pályázati 
forrásszerzéssel összefüggő előterjesz-
tések tárgyalása következett. Ennek ke-
retében döntött a testület:

• a folyamatban lévő pályázatokról 
szóló tájékoztató tudomásul vételéről,

• a „Csatlakozási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívás kereté-
ben pályázat benyújtásáról,

• az EFOP-3.3.2-16 jelű, „Kulturális 
intézmények a köznevelés eredmé-
nyességéért” című felhívás keretében 
– a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér 
közreműködésével – pályázaton való 
részvételről,

• a KEHOP-5.4.1. jelű, „Szemlélet-
formálási programok” című felhívás 
keretében pályázat benyújtásáról,

• a Floriana Könyvtár és Közösségi 
Tér író, olvasó találkozói megszervezé-
sére pályázat benyújtásáról a Nemzeti 
Kulturális Alaphoz, 

• az Őrségi tábor megszervezése 
érdekében pályázat benyújtásáról a 
Nemzeti Kulturális Alaphoz,

• a 2017. évi Floriana nap meg-
szervezéséhez szükséges forrásszerzés 
érdekében pályázat benyújtásáról a 
Nemzeti Kulturális Alaphoz.

Immár hagyomány városunkban, hogy 
az önkormányzat a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíj települési ré-
szének biztosításával támogatja a fel-
sőoktatásban tanulókat. Az Ösztöndíj 
pályázathoz történő csatlakozásáról is 
szeptemberi ülésén határozott a képvi-
selő-testület.

Határoztak még a képviselők:
• a szabolcsi jégverés károsultjai-

nak 50.000 Ft-tal történő megsegíté-
séről,

• a CSTK Asztalitenisz Szakosztály 
50.000 Ft-os támogatásáról a civil alap 
terhére,

• a Kossuth utca 27. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlanra 
tett vételi ajánlat elutasításáról és az 
ingatlan pályázati úton történő értéke-
sítéséről,

• a Szabadság téri tűzcsap kiépíté-
sének finanszírozásáról,
• az Ostrom utca 2. szám előtti közkút 
leszereléséről és az Alsó-Haraszt utca 
41. előtti közkút áthelyezésének elha-
lasztásáról,

• a Csákvári Önkormányzati Társu-
lás által pályázati támogatással beszer-
zett kisbusz önrészének átvállalásáról a 
későbbi egyszerűbb tulajdonrendezés 
érdekében,

• az ideiglenes ügysegéd helyiség-
használatával és a felmerülő üzemelte-
tési költségek viselésével összefüggés-
ben a Fejér Megyei Kormányhivatallal 
kötött Üzemeltetési Megállapodás mó-
dosításáról,

• a polgármester felhatalmazásá-
ról települést népszerűsítő reklámfilm 
elkészítése és sugárzása megrendelé-
sére,

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2016. szeptember 
28. napján tartotta munkaterv szerinti 
rendes ülését. Az ülés elején tájékoz-
tató hangzott el a települést júniusban 
sújtó villámárvíz utáni helyreállítási 
munkákra igényelt és elnyert vis maior 
támogatásról, majd a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között végzett munkáról szóló je-
lentés elfogadását követően sor került 
a helyi hulladékgazdálkodási rendelet 
és a vonatkozó közszolgáltatási szer-
ződés módosításának jóváhagyására, 
amely törvényi változások miatt vált 
szükségessé. Ezt követően a hivatal 
által kezdeményezett rendelet-felül-
vizsgálat keretében több rendelet mó-

• a Csákvár, Szabadság tér 11. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú üzlet-
helyiség Kábelsat-2000 Kft. részére tör-
ténő határozott idejű bérbeadásáról,

• a Csákvár, Szent István utca 3-5/b 
szám alatti önkormányzati lakás bérlő-
je ablakcsere iránti kérelme támogatá-
sáról,

• pénzeszköz elkülönítésről – 
Martonvásár és Bicske Város Önkor-
mányzatával közös – tusnádfürdői 
ingatlanvásárlás érdekében, gyermek-
üdültetési és vállalkozási tevékenység 
folytatása céljából.

Az aktuális ügyek napirend keretében 
támogatásáról biztosította a Képvise-
lő-testület az evangélikusok „Mert a 
reformáció megmozgat” elnevezésű 
kezdeményezését. A támogatás sörpad 
garnitúrák, színpad, öltöző és rossz idő 
esetén ingyenes csarnok használatot, 
valamint a felmerülő elektromos áram 
költség átvállalását foglalja magába.  

A nyílt ülést követő zárt ülésen lakás-
bérleti szerződés hosszabbítási kére-
lem elutasításáról, lakásbérleti pályá-
zat eredménytelenné nyilvánításáról, 
kitüntető címek adományozásáról és 
Hembach Szilvia nem képviselő bizott-
sági tag lemondásának tudomásul vé-
teléről döntöttek a képviselők.  

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

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

dosításáról és megalkotásáról született 
döntés.
A Képviselő-testület döntése értelmé-
ben:

• a már nem aktuális egyes rende-
letek hatályon kívül helyezése,

• az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelet szükségessé vált módosítása,

• a közművelődési rendelet megal-
kotása,

• a helyi népszavazás kezdeménye-
zéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadása,

• az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rende-
let pontosítása, valamint

• a kedvtelésből tartott állatok 
tartásának szabályairól szóló rendelet 
elfogadása
is megtörtént.

Meghallgatta és tudomásul vette a 
Képviselő-testület a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 
való csatlakozás lehetőségéről szóló 
tájékoztatót, majd a nyári szabolcsi 
jégverés károsultjai megsegítésére 
10.000 Ft támogatás átutalásáról és a 
falugondnoki szolgáltatás 2016. I. és II. 
negyedévi pénzügyi elszámolása tudo-
másul vételéről döntött. Ezt követően 
hozzájárultak a képviselők a Csákvári 
Önkormányzati Társulás által pályázati 
támogatással beszerzett kisbusz önré-

szének Csákvár Város Önkormányzata 
részéről történő átvállalásához és pá-
lyázat benyújtásáról döntöttek a „Csat-
lakozási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztésé-
hez” elnevezésű felhívásra.

Végül döntés született pályázat be-
nyújtásáról szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra, a külterületi utak felújí-
tásával kapcsolatos pályázatról szóló 
tájékoztatás tudomásul vételéről és a 
Helyi Építési Szabályzatról szóló önkor-
mányzati rendelet felülvizsgálatának 
szükségességéről.

Balogh István 
polgármester
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Szabó László vízimolnár család gyerme-
keként Makláron született. Természet 
iránti érdeklődése már korán meg-
nyilvánult. Középfokú tanulmányait 
a közeli Eger Szent Bernátról elneve-
zett ciszterci gimnáziumában kezdte 
meg, érettségi vizsgáját a rend budai 
gimnáziumában tette le, s 18 évesen 
kérte felvételét a Ciszterci Rendbe. Te-
ológiai tanulmányaival párhuzamosan 
a Pázmány Péter Tudományegyetem 
biológia-földrajz szakán tanári diplo-

XVII. Mihály-napi Lovas-és Pásztortalálkozó

mát szerzett. Szerzetesi fogadalomté-
telekor kapta a Vilmos keresztnevet. 
Ezt követően a zirci apát – rendi elöl-
járója – jelölte ki működésének hely-
színeit, tevékenységét. Zircen káplán, 
majd Pásztón szolgált, innen Bajára 
került, a rend gimnáziumában tanított. 
Az iskolák államosítását követően hit-
oktató és segédlelkész a Duna-menti 
városban. Zircre visszakerülve éli meg 
a rend feloszlatását, útja Egerbe vezet, 
ahol a papi kisszeminárium oktatója. 

Képünk van róla

Száz éve született Szabó László Vilmos (1916-1998) ornitológus, a magyar természetvédelem szürke eminenciása

Október 1-jén (szombaton) nagy si-
kerrel zajlott le a XVII. Mihály-napi 
Lovas-és Pásztortalálkozó. A gyönyö-
rű napsütéses idő nekünk kedvezett,  
hiszen több ezren voltak kiváncsiak a 
lovasprogramokra, csikós bemutatóra, 
a népi kézműves mesterségeket űző 
árusok termékeikre és a kulturális szín-
padon lévő néptáncosokra, énekesek-
re, valamint a Langaléta Garabonciások 
szórakoztató műsorára. Nagy sikere 
volt az ökörsütésnek, a bográcsokban 
készített szürkemarha pörkölteknek, 
de a legtöbben a Csíkvarsai Csípős Cso-

dafalat sült kolbászt kóstolták meg. A 
gyerekeket egész nap a homokozóval, 
bálaugrálóvárral és népi játékokkal vár-
tuk. Az ügyesebbek megmérettethet-
ték magukat a lepényevő-és bojtárver-
senyen. Este a gulyásbál hangulatáról 
Lőrincz Ottó zenekara gondoskodott, 
akik hajnalig húzták a talpalávalót. 
Virradatig szólt a zene, táncoltak, mu-
lattak az emberek, méltó zárásaként 
e remekül sikerült rendezvénynek..

forrás:
provertes.hu

Innen rövidesen távoznia kell, s tanári 
képzettségét kamatoztatva előbb Ve-
lencén (1951-1959), majd Csákváron 
(1959-1970), általános iskolai nevelő, 
ugyanakkor – sorstársaihoz hasonló-
an – titokban működő rendjének tagja 
marad. 

A Fejér megyében töltött közel húsz 
év alatt bontakozik ki tudományos te-
vékenysége, madártani kutatásai nem-
zetközileg ismert és elismert tudóssá 
avatták. Napi tanítási órái után szor-
galmasan járta a Csákvártól K-DK-re 
elterülő sík vidéket, és a Vértest, kutat-
ta ezek növényzetét és madárvilágát. 
Biológiai és földrajzi ismeretei új színt 
hoztak az ornitológiai kutatások mód-
szertanába: kedves madarait az élő-
helyeikkel – azok változásával – együtt 
vizsgálta, kimutatva azt, hogy az élőhe-
lyek változása hat annak madárvilágára 
is. Ezzel megteremtette az aktív termé-
szetvédelem tudományos alapjait, ma 
általánosan használt szemléletét. A 
Magyar Madártani Intézet külső mun-
katársaként a ma legismertebb orni-
tológusaink nevelője, majd pályatársa 
volt.

Részt vett a Vértesi Tájvédelmi Körzet 

kialakításában, majd húszéves síkvi-
déki tapasztalatait kamatoztatva első 
nemzeti parkunk, a Hortobágyi Nem-
zeti Park létesítésénél bábáskodott 
1970-1980 között, majd 1982-ben 
ment nyugdíjba a Bükki Nemzeti Park-
tól. Nyugdíjasként szülőfalujához közel, 
Egerben élt. Innen a Ciszter Rend visz-
szaállításának híre hozta vissza anya-
apátságába, Zircre, hogy rendtársaival 
együtt élje szerzetesi életét.

2016. szeptember 17-én Csákváron, a 
Geszner-házban, a Vértesi Natúrpark 
központjában került sor Szabó László 
Vilmos megemlékezésére, melyre az 
ország és a Kárpát-medence számos 
pontjáról gyűltek össze. Az emlékülés 
Szabó László kőből faragott mellszob-
rának leleplezésével zárult, mely Máhr 
Ferenc csákberényi szobrászművész al-
kotása. A szobor a Geszner-ház tó felöli 
bejárata mellett látható.

Szabó László Vilmos a hit és a termé-
szetszeretet felkent apostola volt. En-
nek bizonyítására álljon itt egyetlen 
– előadásából származó mondat: „A 
természet Isten Bibliája, melyet az ég 
kék selymébe kötött.”

Dr. Galambos István
forrás: provertes.hu
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Képünk van róla

Szeptember 30-án Csákváron vendég-
szerepelt a 30 éves Pyrbaumi Zenei 
Egyesület fúvószenekara. Testvértele-
pülésünk zenészei fergeteges sörfeszti-
váli hangulatot varázsoltak a szanatóri-
um kultúrtermébe.

A Roland Lehmeier és testvére vezette 
30 fős együttes széles repertoárral és 

Kezdeném úgy a történetet, hogy va-
lamikor réges-régen, 1993-ban Tóth 
Árpádné kezdeményezésére megala-
kult Csákváron a nyugdíjas klub, amit 
a Vértes hegység kedves virágáról, a 
harangvirágról neveztünk el.

Megkezdődött a klubélet. Az elmúlt 
évekre visszatekintve szívesen gondo-
lunk arra a sok-sok emlékre, élmény-
re, amit magunkénak mondhatunk és 
soha senki nem veheti el tőlünk. Per-
sze sokat tettünk érte, hogy a kitűzött 
álmaink megvalósuljanak, de lelkesen 
és szívesen tettük.Nagyon összetartó, 
aktív csapat voltunk. Nagy lelkesedés-
sel készültünk a programokra, magunk 
és mások szórakoztatására. Hisz akik 
még emlékeznek rá, a Csákvári Hír-
mondóban tájékoztattuk a lakósságot 
a klubunk életéről. A sok  egyéb tevé-
kenységünk közül kiemelném a borver-
senyeket, melyeket több éven keresz-
tül sikeresen szerveztünk.

Mint ismeretes, Szent Orbán a szőlő és 
a bor védőszentje. Ennek kapcsán fel-
merült az a cél, hogy jó volna, ha Csák-
váron is lenne méltó hely a versenyhez 
kötődő rendezvények lebonyolításá-
ra, de melyik szőlőtermő hegyen? A 
választás a Zöld-hegyre esett, ahol 
Scheffer Ferenc birtokából adott egy 
darabot használatra, ami a célunknak 
nagyon megfelelt. A hely már meglett, 

OKTOBERFEST CSÁKVÁRON

Összefogással a Szent Orbán térért

két hordó kiváló német sörrel érkezett, 
melyet az önkormányzat pereccel és 
szintén finom zámolyi kézműves sörrel 
egészített ki.

A kiváló zene és a hangulat indokolja 
hogy jövőre, hagyományt teremtve 
újra vendégül hívjuk barátainkat egy 
igazi Csákvári „oktoberfestre”.

kezdődött a tervünk megvalósítása. Ki-
vonultunk a reptérre talicskákkal, csá-
kányokkal követ gyűjteni. Kaptunk szál-
lító traktort, a követ a helyszínre vitték. 
Ezzel az első lépést megtettük.

Megadtuk az építés módját, az alapkő-
letétel következett annak rendje-mód-
ja szerint. Volt egy lezárható cső és a 
jelenlevők elhelyezték bele nevüket, 
életkorukat. A Zöld-hegy akkor legidő-
sebb szőlősgazdája id. Czvikli Feri bácsi 
az 520 Ft-os nyugdíjszelvényét tette 
bele. Megindult az építkezés, Knapp 
József kőműves és csapata (Schvanner 
József, Knapp Zoltán) készítette el a 
Szent Orbán „házát”. Mi klubtagok vol-
tunk a segédmunkások. Az ügyes kezű 
mesterek nagy szakértelemmel rakták 
össze a köveket, elkészült a házikó, már 
csak a lakója hiányzott. Hamarosan ez 
is megoldódott, Szekeres Károly mű-
vészi kezei megalkották a Szent Orbán 
szobrot, mely első faragása a mester-
nek. A míves apácarács ajtó ifj. Eigner 
István keze munkáját dicséri.

Ünnepélyes keretek között avattuk fel 
a teret és a szobrot, Krasznai Zoltán 
katolikus plébános megáldotta a szőlő 
és bor védőszentjének emelt emlék-
helyet. A dalkörünk szereplése emelte 
az ünnepélyes hangulatot. A tér neve: 
Szent Orbán tér lett. 2017-ben lesz 20. 
éves.

Lassan megkezdődött a tér kialakítása, 
az összefogás ereje alakította célsze-
rűen a pihenőhelyet. Az erdészettől 
kapott faanyagból Fehér Imre asztalos 
asztalokat, padokat készített, tagjaink 
virágot ültettek. Nagyon kedves helye 
lett a klubnak. Gyakran kisétáltunk 
oda, névnapokat, születésnapokat, 
tartottunk, Májusfát állítottunk, kitán-
coltuk azt.

1997-ben az Idősek Nemzetközi évé-
ben diófákat ültettünk a térre- bízva a 
jövőnkben. A 10 fát Mester Pista nevel-
te és adományozta a térre. Emléktábla 
őrzi az eseményt, hiszen a falu apraja, 
nagyja részt vett ott, csákánnyal, la-
páttal, kapával, vizes edényekkel. A fák 
gyökeret vertek és ma már teremnek 
is. Igaz pár már kidőlt a sorból, ahogy 
közülünk is sokan elmentek, de a szép 
emlékek megmaradnak.

Fiatalok, pótoljátok ki a diófákat, és 
gondoljatok jó szívvel az elődeitek-
re! Közben eltel 20 év a kirándulá-
sok ritkábbak lettek, Knapp József, 
Bolygó, a tér „  gazdája” is  eltávozott 
közülünk,ők a feleségével Marikával 
ráfigyeltek, gondozták, de már ez is a 
múlté. Köszönet nekik.

Felújításra szorult az Orbán szobor és 
környezete. „Találkozzunk a Szent Or-
bán térért”, ilyen céllal jött össze egy 

csapat, alapítók, kivitelezők,civilek, 
akiknek fontos, hogy ez a tér új ru-
hát, új gazdát leljen. Megkezdődtek 
a munkák, a megújult hirdetőtábla 
tájékoztatja a városunkba érkezőket. 
Csákvár nevezetességeiről, szálláshely-
ről, látnivalóiról ,vendéglátásról. 2016. 
szeptember 19. napja megmarad a tér 
történetében. Összefogással sikerült a 
teret egy kicsit felújítani, a finom fa-
latokat elfogyasztva, lekísérve a hegy 
zamatos levével, beszélgetve a boros 
gazdákkal, a tér jövőjéről. Örültünk, 
hogy polgármester úr is eljött közénk, 
sőt a kisbuszt is biztosította a fáradt 
alapító tagoknak. Jó volt együtt lenni 
a régi barátokkal, jó volt beszélgetni, 
a szép emlékű múltat felidézni a sok 
fényképet nézegetni. Jó volt emlékezni 
azokra, akik már nem jöhettek közénk, 
de lélekben velünk voltak.

Üzenet a fiataloknak: Sétáljatok ki a 
Szent Orbán térre, gyönyörködjetek a 
Vértes természeti szépségében, mely 
minden évszakban megragadó! Szer-
vezzetek baráti programokat, ápoljá-
tok a hagyományokat, hogy valamikor 
20-30 év múlva tudjatok mesélni gye-
rekeiteknek, unokáitoknak a Szent Or-
bán térről! Amit leírtam az nem mese, 
hanem a valóság, aminek szerencsére 
részese lehettem.

Reményi Ferencné
a klub egyik alapító tagja
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A Floriana Könyvtár idén is csatlakozott 
az országosan meghirdetett rendez-
vénysorozathoz, melynek keretében 
október 4-9-ig minden nap színes prog-
ramokkal vártuk az olvasókat. Sokan 
igénybe vették az egész héten át tartó 
ingyenes beiratkozás lehetőségét, a 
késedelmi díjak elengedését. Kedden 
Viszló Levente tartott vetítéssel egybe-
kötött előadást a Vértesi Natúrparkról, 
szerdán a „Kedvenc könyvem” című 
olvasó - olvasó találkozón ajánlottunk 
egymásnak könyveket egy kötetlen 
teadélután keretében. Örömünkre 
szolgált, hogy minden korosztály képvi-
seltette magát az iskolásoktól a nyug-
díjasokig. Csütörtökön nyitottuk meg a 
„Múltunk és jelenünk képekben” című 
kiállításunkat, ahol a tavaly bemutatott 
csákvári képeslapok mellé helyeztük az 
ábrázolt helyszínek 2016-ban újrafotó-
zott képeit. Állandó kiállításnak szánjuk 
helytörténeti gyűjteményünk ezen ré-
szét, tehát bármikor megtekinthető a 
könyvtár nyitvatartási idejében. A Ha-
rangvirág Dalkör csákvári dalokból rög-
tönzött műsorral lepte meg a megnyitó 
közönségét. Pénteken két kis idősza-
kos kiállítás nyílt. „Könyvtárosok más 
szemmel” mottóval a könyvtár dolgo-
zói mutatták be hobbijuk termékeit: 
hímzéseket és festményeket. A nagy 
üvegvitrin pedig ideiglenesen mini 

Képünk van róla
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK CSÁKVÁRON

könyveknek ad otthont. Szombaton a 
kalandé volt a fő szerep: kincskereső 
játékunkra 8 szülőkből és gyerekekből 
verbuválódott csapat jelentkezett. A 
rímbe szedett útmutatók és felada-
tok - és persze a titkos térkép! - segí-
tettek abban, hogy a kíváncsi kutatók 
felfedezhessék Csákvár kincseit. Apró 
ajándékok, édesség és emléklap tette 
még emlékezetesebbé a délelőttöt. 
Vasárnap is nyitva volt a könyvtár: ek-
kor tartottuk a meseíró verseny ered-
ményhirdetését. A felhívásra 23 mese 
érkezett  A zsűri gyermek kategóriában 
győztesként Zolnai Krisztina: Az élet 7 
szobája; második helyezettként Janky 
Bendegúz: A csodafalu; harmadiknak 
pedig Matern Léna: Fazekas legényből 
királyfi című meséjét díjazta. Külön 
díjat kapott - mint a legjobb alsó ta-
gozatos - Makra Málna Floriana című 
meséjéért, valamint Vollein Zsombor: 
A királyfi és folt című egyedi, humoros 
történetéért. Felnőtt kategóriában az 
első Csörgei István: A szeg című írása, 
második pedig Katonáné dr. Venguszt 
Beatrix: Florianáról szóló eredetmon-
dája. Nagyon magas volt a színvonal, 
számtalan remek mese született. Egy 
lépéssel idén is közelebb kerültünk ah-
hoz a célunkhoz, hogy az idők folyamán 
összeállítsunk egy helyi mesekönyvet.



Eseménynaptár
2016.10.1. – 2016.11.30.

VÁROSI ESEMÉNYEK
OKTÓBER
21. 17.00      Beszélgetés Zsákai Piroskával, hortobágyi kitelepítettel

● Házasságkötő terem
23. 16.00     1956. Október 23-i megemlékezés 60. évfordulója 
                        ● Esterházy iskola, Emlékmű
26. 17.00     Beszélgetés dr. Ujjady Bélával, ’56-os orvostanhallgatóval

● Házasságkötő terem
28. 17.00     Beszélgetés Hartmanné Nagy Klárával, a Gulag egykori foglyával

● Házasságkötő terem

NOVEMBER
1.  16.00     Halottak napi megemlékezés ● Csákvár ravatalozó
4.  18.00     ”Az angyalok nem sírnak – játék az élettel 1956 emlékére” 

a Főnix Színház előadásában ● Szanatórium kultúrterme
18. 17.00     Író-olvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal ● Floriana Könyvtár
27.  16.00    1. adventi gyertyagyújtás ● Szabadság tér

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

Az Istentiszteletek általános rendje
Szentmisék: hétfő 18:00, szerda 7.00

szombat (vasárnapi előesti mise) 17.30;  vasárnap 11.00
Igeliturgia, zsolozsma és áldoztatás: kedd 18:00
Szentségimádás:  hétfői szentmise után (alatta gyóntatás) 

és csütörtök 19.00
Rózsafüzér:  hétfő, kedd, péntek  17.30, szerda 6.30, szombat 17.00;

vasárnap 10.30 és 18.00
OKTÓBER
16. Évközi 29. vasárnap
23. Évközi 30. vasárnap Országos missziós gyűjtés: az ország valamennyi 
katolikus templomában a perselypénzt a missziók javára fordítják.
30. Évközi 31. vasárnap

NOVEMBER
1. Mindenszentek ünnepe
2. Halottak napja
6. Évközi 32. vasárnap
13. Évközi 33. vasárnap
Péntekenként, este 7-kor a plébánián vesperást, Bibliaolvasást és magyará-
zatot tartunk. Mindekit szeretettel várunk.

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

geregabor@freemail.hu

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd           16.00   kórházi istentisztelet
Péntek        17.15   áhitat a Kálvin Otthonban
Vasárnap     9.30   gyermek istentisztelet
Vasárnap   10.00   istentisztelet

Október 31. - a reformáció emléknapján de. 10 órától ünnepi istentiszte-
let, este 18 órától pedig evangélikus testvéreinkkel közös istentisztelet az 
evangélikus templomban.

November 1. - a csákvári temető ravatalozójánál ökumenikus istentisztelet, 
mely végeztével a református temetőben nyugvó lelkipásztorok sírjánál 
koszorúzás.

A konfirmáció előkészületre szeretettel várjuk a 8. vagy annál magasabb 
osztályba járó fiatalokat, amelyre a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni. 

A parókia udvarán  elhelyezésre került egy papír és PET palackgyűjtő edény. 
Kérjük, hogy ezek gyűjtésével is támogassuk a gyülekezeti munkákat.

A református parókia felújítására szánt adományokat köszönettel fogadjuk.
Számlaszám: 11736020-29908299-00000000

Evangélikus  Egyház
OKTÓBER
19 .  18.00  Férfikör (szerda)
22.   18.00  Mór katolikus plébániatemplom (szombat)

Harmonia Floriana Kórus jótékonysági koncertje
23.   11.00  Istentisztelet (vasárnap)
29.   17.00  Ifjúsági óra (szombat)
31.   18.00  Reformáció ünnepe  ● Reformátusokkal közös istentisztelet az 
evangélikus templomban (hétfő)

Október hónap igéje: „Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” (2Korinthus 3, 17)

Október
Október
Október
Október
Október
Október
Október
Október
November

6. cs.
10. h.
13. cs.
17. h.
20. cs. 
24. h.
27. cs.
31. h.
3. cs.

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

Beszélgessünk a zsidó családokról
Beszélgessünk a zsidó családokról (ism.)
Összhang születésnap
Oktoberfest Csákváron
Mihálynapi Lovas- és Pásztortalálkozó
A Vértes természeti értékei
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Szüreti felvonulás

Csákvár-Gánt Tv
O K T Ó B E R  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2016. szeptember 12-én P. Lantek Imre Zalán az Arany János utcába,
2016. szeptember 15-én Schlögl Kamilla és Schlögl Bendegúz a Vöröskapu ut-
cába,
2016. szeptember 17-én Szűcs Gábor a Kálvin utcába,
2016. szeptember 19-én Hajdú Bálint a Móric majorba,
2016. szeptember 20-án Takács Dorina a Bokréta utcába,
2016. szeptember 21-én Kovács Lara Niké a Petőfi utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

Evangélikus  Egyház
NOVEMBER
6 .    11.00  Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
7.     18.00  Asszonykör (hétfő)
9.    18.00  Férfikör (szerda)
13.  11.00 Családi könnyűzenés istentisztelet (vasárnap)
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Kincskereső

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik Szabó Jenőt utolsó 
útjára elkísérték, sírjára koszorút és 
virágot helyeztek. 

Gyászoló család

Köszönjük Csákvár város polgár-
mesterének, nevelőtestületének, 
kórusának, tanítványainak és a la-
kosságnak, hogy részvétnyilvání-
tásukkal, Minárik Ferenc temetési 
szertartásán való részvételükkel 
enyhítették fájdalmunkat. Drága 
emléke szívünkben örökké megma-
rad!

Minárik család

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik Szőke Pál temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virá-
got helyeztek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„A mese gyógyít,
a mese játék,
a mese csoda,
a mese hit,
a mese lélek,
mosoly mindenki lelkére.”
  (Csernik Szende)

„Mesélj nekem!” – a népmese napja 
az Esterházy Iskolában
2005 óta ünnepeljük Benedek Elek 
születésnapján a magyar népmesé-
ket. Idén az ötödik osztályos tanulók 
kalauzolták a mesék birodalmába az 
első osztályos tanulókat. Kedvenc 
meséiket olvasták fel illetve mondták 
el, majd a gyerekek szerepek szerint 
szólaltatták meg a hősöket. Végül A 
kis fánkocska című mesét adták elő 
nagy sikerrel. A kicsinyek olvasó-
könyvébe könyvjelző is készült, me-
lyen ott kukucskál a hétfejű sárkány 
és a tündér is. A rendhagyó, vidám 
olvasás óra lezárásaként ízletes fánk-
kal kínálták – a dramatizált mese em-
lékére - az ötödikesek az első osztá-
lyos társaikat. 

A mese
gyógyít

ADVENTI KÉZMŰVES VÁSÁR 
KÖZBEN ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS Csákvár főterén 1600-kor 

HELYSZÍN: CSÁKVÁRI RÓMAI KATOLIKUS  PLÉBÁNIA UDVARA 

2016. NOVEMBER 27. (VASÁRNAP) 1400-1800-IG 

Mindenkit 
nagy  

szeretettel  
várunk! 

Kézműves édességek, likőrök 

Karácsonyfa díszek, FARAGOTT  
játékok és dísztárgyak,  

Lakásdekorációk, Kiegészítők, Egyedi 
ékszerek,ékszertartók 

Kerámiatárgyak, KÉZMŰVES 

SZAPPAN, ILLATOSÍTÓK, ÉS 
MÉG SOKMINDEN MÁS 

FORRALT BOR 

MELEG TEA 

FRISSEN SÜLT 
LÁNGOS 

Családi és egyéni fotók készítése hangulatos karácsonyi háttérrel 

Kézműveskedés: 
Egyedi póló készítése 
Borbélyné Rostaházi 

Krisztával 

A vásár teljes  
bevétele a  

Katolikus Karitász 
javára gyűlik. 

És az elmaradhatatlan BOLHAPIAC!!! 

„Az éneklés megszépíti az ember éle-
tét, az együtt éneklés másokét is!”  Az 
1996-ban Kodály Zoltán gondolatára 
szerveződött Összhang Kamarakórus 
szeptember 24-én tartotta 20 éves 
fennállásának évfordulóját a szana-
tórium kultúrtermében. Az ünnepsé-
gen az Oroszlányi Városi Énekkar és a 
nagyvenyimről érkezett Fontana Női 
Kar színes népdalcsokorral és világi 

ÖSSZHANG SZÜLETÉSNAP

művekkel köszöntötte a tagokat. A kör-
nyéken fellelhető egyetlen férfi kórus, 
a Cimborák, virággal kedveskedtek. Az 
ünnepelt kórus a Csámborgó Zenekar-
ral készült közös produkcióval lepte 
meg a közönséget. Az ünnepség végén 
az Összhang Kamarakórus vendégül 
látta a megjelenteket, a tagok által ké-
szített kedvenc süteményekkel és más 
finomságokkal.



8   

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: október 30.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

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

Kandalló elem gyártására keresünk 
Csákváron a Viste telepre kollé-
gát, indulásnál részmunka, később 
folyamatos. tel: +36309753024, ill. 
0036705299864 Proinno kft.

Víz-, fűtésszerelést, fém- és műanyag 
hegesztést vállalok. Tel: 06-30-988-
2725

Jóga minden pénteken 16.30-17.45 
között az iskola tornatermében. 
Érd.: 06-20-595-1049

12 éves klímás Suzuki Wagon R+ sze-
mélygépkocsi eladó. 
06-30/427-0774

Hirdetések

CSÁKVÁRKÚT
GÁZOLAJ, AUTÓSBOLT

ÉS ITALLERAKAT

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

Az   üzemanyag szállítója az

Tájékoztatjuk a kedves gázolaj fogyasztókat, hogy az

OMV adalékolt Diesel 
üzemanyagát forgalmazzuk.

Az autósbolt és itallerakat változatlan formában
várja kedves vásárlóit.

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

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

HASZNÁLT RUHÁK KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN 

Lakástextília vásár!
       •Csipkefüggönyök, sötétítők
       •Asztelterítők, antik csipkék, dekoranyagok
       •Paplanok, ágyhuzatok, ágytakarók, plédek

Női-, férfi és gyermek ruházat
kiemelt ajánlat: 
       •Esőkabátok
       •Pamut női és férfi  pólók  

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

NYITVA TARTÁS
H-P: 9-11;14-16

Szo.: 9-12

Angol rózsA
használtruhabolt

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

Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is! 

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!

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

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

APRÓHIRDETÉS

VSM gyakorlat 61.9 %
VSM elmélet 62.77 %
ÁKO 154.94%
KK 192680 Ft

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

 Információra ajánljuk a
www.stift90.hu 

honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni 

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

lehet.

Flippergépet
 keresek!

Akár rossz, 
romos is érdekel!
Tel. 06203208549

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


