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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának hírei.

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

Az avar és egyéb kerti hulladék 
égetésének szabályai, valamit 
a zajvédelmi szabályok ismer-
tetése.

Közös célok érdekében közösen kell 
cselekedni – ezt ismerték fel Bicske, 
Martonvásár és Vál polgármesterei 
még 2015-ben. Úgy döntöttek, nem 
külön-külön próbálnak forrásokat sze-
rezni a településük fejlesztésére, ha-
nem összehangolják az elképzeléseiket 
és közösen lépnek fel azok megvalósí-
tásáért. Így indult el a Pannónia Szíve 
Program.

Jelenleg 23 település működik együtt 
Fejér megye északi részének fellendí-
tése érdekében. A kitörési pontot az 
idegenforgalom jelentheti: ezekben a 
falvakban, városokban minden együtt 
van, ami egy izgalmas nyaraláshoz kell-
het. Gyönyörű természeti környezet, 
műemlékek, színes kulturális prog-
ramok, bor és gasztronómia néhány 
kilométeren belül. A Mánytól Rácke-
resztúrig, Gánttól Etyekig terjedő Pan-
nónia Szívében nincsenek komoly ipari 
hagyományok és a szakemberek egyet 
is értenek abban, hogy a tájat elcsúfí-
tó üzemek építése helyett a környezet 
viszonylagos érintetlenségét és nyugal-
mát kell megőrizni és kihasználni.

Ehhez azonban fejleszteni és bővíte-
ni kell a meglévő turisztikai kínálatot. 
Miközben a program zászlóshajójának 
számító Etyeken már zajlanak is az első 
építkezések, elkészült a Pannónia Szí-
ve Turizmusfejlesztési Koncepció. Ez 
a dokumentum a benne foglalt elkép-
zelések valóra váltásával évekre meg-
határozhatja a bekapcsolódó telepü-
lések jövőjét. Alapelve, hogy minden 
közösség számára lehetőséget teremt 
saját értékeinek, egyediségének reflek-
torfénybe helyezésére. A beruházások 
egyszerre célozzák a meglévő látvá-
nyosságok megőrzését és fejlesztését, 
valamint újak építését.

Rövid ízelítő a legfontosabb tervekből: 
Etyeken jelenleg is folyik az országosan 
is ismert újhegyi Gasztrosétány és a 
többi helyi borászati központ fejlesz-
tése, valamint a falut Bicskével és Tar-
jánnal összekötő kerékpárút építése. A 
távlati tervek között szerepel egy bo-
rászati látogatóközpont és a Törleyek 
nevével fémjelzett pezsgőkultúrát a 
vendégekhez közelebb hozó helyszín 
létrehozása is. 

Felújítás után új funkciót kapnak a gyö-
nyörű főúri kastélyok. Bicskén, Csákvá-
ron, Martonvásáron, Ráckeresztúron, 
Tordason és Válon pompás barokk és 
klasszicista stílusú épületek állnak ki-
használatlanul, helyenként nagyon 
rossz állapotban. Ezek nemzeti kultu-
rális örökségünk részei, megmentésük 
mindannyiunk érdeke. 

Több lehetőség lesz szabadidős prog-
ramokra: lovagláshoz, horgászathoz, 
extrém sportokhoz és túrázáshoz kap-
csolódó beruházások lesznek Bicské-
től Lovasberényig számos helyszínen. 
Tovább bővül a kerékpárút-hálózat: a 
cél, hogy Pannónia Szíve összekapcso-
lódjon a fővárossal, a Velencei-tóval és 
a Balatonnal is. Szerepel a tervek kö-
zött erdei iskola, irodalmi turistaszálló 
Vajda János szellemében, múzeumok, 
fürdők és szállodák építése és bővítése 
több településen, valamint a közleke-
dési lehetőségek javítása is.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, 
a térség fejlesztéséért felelős minisz-
terelnöki biztos és dr. Molnár Krisztián, 
a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, 
Vértes Térségi Fejlesztési Tanács el-
nöke támogatásának és munkájának 
köszönhetően egyre több forrás is 
rendelkezésre áll a program megvaló-

Pannónia Szíve – 
összefogás a fejlődésért

Varga Eszter sikeres szereplése 
a VIII. Fehérvári Versünnepen.

sításához. A közel négymilliárd forintos 
etyeki beruházás legtöbb eleme a nyá-
ron befejeződik és a következő lépések 
további településeken is előkészület-
ben vannak. A Pannónia Szíve Program 

ráadásul továbbra is nyitott. Az eddigi 
ötletek is az itt élők közös gondolkodá-
sának gyümölcsei, és a jövőben is lehe-
tőség lesz új és előremutató elképzelé-
sek megvalósítására. 

2-3 fős csapatok jelentkezését várjuk 2017. szeptember 22-ig
személyesen a csákvári Floriana Könyvtárban

e-mailen: florianakonyvtar@gmail.com
telefonon: 06-30-225-8552

Olvasd el!

Nézd meg!

Gyere el!
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Testületi összefoglaló – Csákvár

Bodméri testületi hírek

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2017. június 27. 
napján tartotta munkaterv szerinti 
rendes ülését, amelyen a két ülés 
között végzett munkáról és a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló jelentés elfogadása után 
sor került a házasságkötés során fi-
zetendő díjakról és egyes eljárási dí-
jakról szóló rendelet, majd pedig az 
önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzata módosítására. Ezt 
követően döntés született a tanya-
gondnoki kisbusz közérdekű lakos-
sági igénybevételének feltételeiről, a 
társulási fenntartású személyes gon-
doskodást nyújtó szociális intézmény 
szakmai beszámolójának, valamint a 
Fejérviz Zrt.-vel szemben kezdemé-
nyezett felügyeleti eljárás megszün-
tetésének tudomásul vételéről.

Mint a Duna-Vértes Köze Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási Társulás 
tagja, Csákvár Város Önkormányza-
tának hozzájárulása is szükséges a 
tag települések ki-, továbbá a taggá 
válni szándékozó települések belé-
pési kérelmének elfogadásához. A 
hozzájárulás megadásáról, a város 
közép- és hosszú távú Vagyongazdál-
kodási Tervének elfogadásáról, a ta-
nyagondnoki szolgálat elindításáról 
szóló tájékoztató elfogadásáról és a 

szükséges kormányzati funkcióválto-
zás törzskönyvi nyilvántartásba tör-
ténő bejegyeztetéséről is határoztak 
a képviselők. 

Elfogadta ezután a Képviselő-testü-
let a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
2016/17. évi nevelési tevékenysé-
géről, valamint az Esterházy Móric 
Nyelvoktató Német Nemzetiségi 
Általános Iskola oktatási és nevelési 
tevékenységéről szóló beszámoló-
ját. Majd a Településképi rendelet 
mielőbbi megalkotása érdekében 
a partnerségi egyeztetés szabályait 
meghatározó rendelet elfogadásáról 
és települési főépítész megbízásáról 
született határozat.

Fentieken kívül – a Képviselő-testü-
let:

• döntött a lovas figyelmeztető táb-
lák közutak mellé kihelyezése napi-
rend későbbi – közútkezelői válasz 
beérkezését követő – újbóli tárgya-
lásáról, 

• elfogadta a pályázatokról szóló jú-
niusi tájékoztatót,

• az önkormányzat új honlapjának 
Inno Pc Kft.-től való megrendeléséről 
döntött,

• a Szabadság tér 10/c számú üzlet-
helyiségben található ingóságok egy 
részére benyújtott vételi ajánlatot 
nem fogadta el és az ingóságok érté-
kesítését polgármesteri hatáskörbe 
utalta,

• felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a Hashim Mohammed Sayed 
háziorvos névváltoztatásával kapcso-
latos ügyekben eljárjon.

Döntöttek még a képviselők az 
Ébner-ház tervezésére tervpályázat 
kiírásáról. Az épület megújítására a 
TOP-1.2.1 pályázat keretében kerül 
sor. Végül az aktuális ügyek napirend 
keretében döntés született:

• a Sportközpont iskolai testnevelést 
szolgáló használatáról, a vonatkozó 
használati megállapodás jóváhagyá-
sáról,

• tulajdonosi hozzájárulás megadá-
sáról az iskola tornatermében talá-
lat-jelző beépítéséhez,

• szűrőbusz pályázat benyújtásáról, 

• a TOP-5.3.1-16 kódszámú pályá-
zaton az Echo Innovációs Műhellyel 
konzorciumban történő indulásról 
a pályázati célként meghatározott 

helyi identitás és kohézió erősítése 
érdekében,

• a testvér-települési pályázaton 
nyert 550.000 Ft támogatás 35.327 
Ft-tal kiegészítéséről a pályázatban 
vállalt célok színvonalas megvalósí-
tása érdekében,

• pályázat kiírásáról az eddig elnyert 
három TOP projekt közbeszerzői fel-
adatainak ellátására,

• a Csákvár, 1974 helyrajzi számú 
ingatlanból 385 m2 ingyenes átvéte-
léről, az ehhez és a későbbi telekösz-
szevonáshoz szükséges ügyvédi köz-
reműködésről.

A nyilvános ülést követő zárt ülésen 
két lakásbérleti jogviszony hosszab-
bításról és egy földterület értékesí-
tést érintő kifogásról határozott a 
Képviselő-testület.

A nyilvános ülésén készült felvétel a 
Csákvári TV-ben látható, a nyilvános 
ülés jegyzőkönyve az önkormányzat 
hivatalos honlapján (www.csakvar.
hu) olvasható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2017. június 28. 
napján tartotta munkaterv szerinti 
rendes ülését, amelyen először Ba-
logh Katalin képviselő, az Ügyrendi 
Bizottság elnöke tájékoztatást adott 
arról, hogy a polgármester és a hiva-
talba lépő új képviselő, Kovács Tibor 
a vagyonnyilatkozat tételi, valamint a 
köztartozásmentes adatbázisba való 
bejelentkezési kötelezettségének a 
törvényi rendelkezéseknek megfelelő-
en eleget tett.

A lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról és a két ülés között végzett 
munkáról szóló tájékoztató elfogadását 
követően a képviselők a kormányzati 
támogatás felhasználásával érintett 
fejlesztési terület megvásárlásához 

független értékbecslő megbízásáról 
határoztak.
A Képviselő-testület Czutor Lajos kép-
viselőt alpolgármesterré választotta, 
majd meghatározta tiszteletdíját és 
költségtérítését.
Felkérte a Hivatalt arra, hogy a követ-
kező ülésre készüljön előterjesztés az 
önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására annak 
érdekében, hogy az Ügyrendi Bizottság 
munkájában  a képviselő tagok mellett 
nem képviselő tag is részt vehessen.

Döntött még a Képviselő-testület:
• a házasságkötés során fizetendő 

díjakról és egyes eljárási szabályokról 
szóló rendelet módosításáról,

• a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulásba be-

lépni és onnan kilépni szándékozó tele-
pülések kérelmei támogatásáról,

• a 2017. évi belső ellenőri jelentés 
elfogadásáról,

• a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatáról, a megvalósítás foly-
tatásáról, valamint

• támogatási kérelmekről.
Utóbbi napirend keretében Bodmér 
Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy 10.000-
10.000 forinttal támogatja az Országos 
Mentőszolgálati Alapítványt, a kárpát-
aljai diákok zánkai üdültetését és az 
ercsi református gyülekezet segélyak-
ciójához csatlakozva 10.000 Ft támo-
gatást nyújt a kárpátaljai Beregszász és 
Nagyszőlős települések gyermek kór-
házának árva kis lakói részére. 

A Képviselő-testület tagjai ezt követő-
en elfogadták a pályázatokról szóló tá-
jékoztatót, döntöttek a helyi identitás 
és kohézió erősítése elnevezésű pro-
jektben való bodméri részvételről, a 
hulladékszállítási közbeszerzési eljárást 
lebonyolító tanácsadó pályáztatásá-
ról, valamint az augusztus 20-i falunap 
megszervezéséről. 

Végül zárt ülésen Kulturált Környezetű 
Lakóház elismerő címek adományozá-
sáról született döntés.

A nyilvános ülés jegyzőkönyve Bodmér 
Község Önkormányzata hivatalos hon-
lapján (www.bodmer.hu) és – ügyfélfo-
gadási időben – a Faluházban az érdek-
lődők rendelkezésére áll.

Katona László
polgármester
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E hasábokon olvashattak már róla, 
aktualitása miatt azonban újra is-
mertetem az úgynevezett avarége-
tési szabályokat, amelyeket a közte-
rületek rendjéről és köztisztaságról, 
valamint az avar és kerti hulladék 
égetéséről szóló 18/2015. (VII.29.) 
önkormányzati rendelet tartalmaz.

A kerti hulladékot elsősorban hasz-
nosítani, komposztálni kell. Ameny-
nyiben a komposztálás nem lehet-
séges, a zöldhulladékot a Depónia 
Hulladékkezelő és Településtisztasá-
gi Kft. [http://deponia.hu/node/112] 
térítésmentesen, rendszeresen el-
szállítja 

A hulladéknaptár a mellékelt QR kód 
beolvasásával érhető el.

Legközelebb július 19-én, majd au-
gusztus 22-én. Nincs más dolgunk, 
mint az összegyűjtött leveleket előző 

este bezsákolva elhelyezni az ingatla-
nunk előtt.

A megfelelően előkészített, száraz 
kerti hulladék és avar az emberi 
egészségre legkevésbé károsító mó-
don, a vagyon és személyi biztonság 
figyelembevételével is csak abban az 
esetben égethető, ha eltávolítása, 
hasznosítása más módon nem lehet-
séges, kizárólag minden hét

• szerdai napján 8:00-20:00 óráig, 
valamint szombati napján 8:00-
12:00 óráig.

A szabadban tüzet gyújtani csak úgy 
szabad, hogy az a környezetre tűz- 
vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 
A kerti hulladékégetés célját szolgá-
ló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és 
veszély esetén, vagy ha a tűzre már 
nincs szükség, azt azonnal el kell ol-
tani. A tüzelés színhelyén tűzoltásra 
alkalmas kéziszerszámot és oltóvizet 
kell készenlétben tartani. Szeles idő-
ben tüzet gyújtani nem szabad.

A polgármester indokolt esetben a 
kerti hulladék égetésére részlege-
sen vagy az egész városra kiterjedő-

Az avar és egyéb 
kerti hulladék égetésének szabályai

en tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. 
Ilyen esetben értesítjük a tisztelt la-
kosságot.

Figyelem! Az sem mindegy, hogy mit 
égetünk, akár a vegyes tüzelésű ka-
zánunkban is! Mindannyian tudunk 
rá példát, hogy valaki a megürese-
dett műanyag palackoktól akart 
tüzeléssel megszabadulni. Soha ne 
tegyük, soha ne engedjük ezt! A pa-
pír és műanyag hulladék elkülönített 
gyűjtésére a Depónia Kft. műanyag 
zsákokat biztosít, amiért a hulladék-
naptár szerint havonta egy alkalom-
mal házhoz jön, és az ingatlanunktól 
elszállítja.

A hőre lágyuló műanyagok égeté-
sekor a maró szagú füstben felsza-
baduló számtalan rákkeltő anyag 
belélegzése hozzájárul a rákos meg-
betegedések kialakulásához, az ér-
zékenyebb szervezetű emberek, a 
csecsemők, a gyermekek, a betegek 
légutain át a szervezetbe jutva aller-
giás reakciókat válthat ki.

A levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (2) be-
kezdése rendelkezik arról, hogy hul-

Ingyen kör a 
vidám-
parkban a 
Floriana 
Napon!
Csákvár Város Önkormányzata 
2017. augusztus 20-án ismét 
megrendezi a Floriana Napot a 
Pihenőparkban. 
A hagyományokhoz híven az 
idei évben is lesz vidámpark, 
ahol kicsik és nagyok felhőtle-
nül szórakozhatnak.
Önkormányzatunk a 0-14 éves 
korú csákvári gyermekek részé-
re 10-14 óra között egy ingye-
nes kört biztosít egy szabadon 
választott játékra, a dodzsem 
kivételével.
Feltétel: regisztráció a rendez-
vény információs pultjánál, ahol 
a szülő/kísérő aláírásával iga-
zolja az ingyenes körre jogosító 
tallér átvételét, melyet a játék 
üzemeltetőjének kell átadni.

ladék nyílt téri, vagy nem megfelelő 
berendezésben történő égetése, a 
háztartásban keletkező papírhulla-
dék és veszélyesnek nem minősülő, 
kezeletlen fahulladék háztartási be-
rendezésben történő égetése kivéte-
lével tilos. Ilyen ügyekben a Bicskei 
Járási Hivatal jár el. 

Az eljáró hatóság eljárását megindí-
tó bejelentést szóban vagy írásban 
bármely személy vagy szerv tehet. 
A bejelentésnek tartalmaznia kell a 
feljelentett cselekmény helyének és 
idejének, továbbá az elkövetés kö-
rülményeinek a leírását, a bizonyítási 
eszközök megjelölését, továbbá az 
eljárás alá vont személy ismert sze-
mélyi adatait. Ha lehetőség van rá, a 
bizonyítási eszközöket csatolni kell a 
bejelentéshez. 

Kérem, hogy környezetünk, saját 
egészségünk, nyugalmunk érdeké-
ben tartsuk be, és tartassuk be a 
fenti szabályokat!

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Tájékoztatás emelt összegű gyer-
mekvédelmi támogatásról

A gyámhatóság annak a gyermeknek, 
fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága a gyámhatóság határo-
zata alapján augusztus 1-jén és nov-

A nagy melegben a nyitva tartott ab-
lakok miatt különösen aktuális, ezért 
szeretném felhívni a figyelmet a zaj-
keltő kerti eszközök használatával 
kapcsolatos szabályokra, amelyeket 
a közterületek rendjéről, a köztiszta-
ságról szóló 18/2015. (VII.29.) számú 
önkormányzati rendeletünk tartal-
maz. 

Zajvédelmi szabályok
Lakóterületen kertépítéssel és zöld-
felület-fenntartással kapcsolatos, 
zajkibocsátással járó tevékenység, 
így különösen robbanómotoros 
fűnyírás, motoros fakivágás, kerti 
traktor és egyéb gépi berendezés 
működtetése nem végezhető vasár-
nap és munkaszüneti nap 12 órától 
következő munkanap reggel 8 óráig.

Kedvezően változott a szociálisan rászoruló
gyermekek állami támogatása

ember 1-jén fennáll, augusztus és 
november hónapra tekintettel, ún. 
alapösszegű természetbeni támo-
gatást nyújt fogyasztásra kész étel, 
ruházat, valamint tanszer vásárlásá-
ra felhasználható Erzsébet-utalvány 
formájában. 2017-ben ennek össze-
ge 6 000 – 6 000 forint. 

6 500 forintra emelkedett az emelt 
összegű természetbeni támogatá-
sok értéke is, amelyekre a hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos helyze-
tű gyermekek, fiatal felnőttek jogo-
sultak.

Illés Szabolcs 
polgármester 

Kérem, hogy környezetünk, saját 
egészségünk, nyugalmunk érdeké-
ben tartsuk be és környezetünkkel is 
tartassuk be a fenti szabályokat! 

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző
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Második alkalommal került meg-
rendezésre a csákvári egyházközség 
szervezésében és Spányi Antal püs-
pök atya támogatásával a fesztivál.  
Idén közel 80-an vettek részt a fesz-
tiválon különböző városokból, tele-
pülésekről érkezve. A rendezvénynek 
kettős célja volt. Egyfelől lehetőséget 
szerettünk volna biztosítani a 14-19 
éves korosztály számára, hogy ha-
sonló értékeket valló társaikkal talál-
kozhassanak, ismerkedjenek, illetve 
tapasztalatokat cseréljenek, meg-
osszák egymás között gondolatai-
kat kiscsoportos formában. A másik 
célja az volt, hogy segítsünk ennek a 
korosztálynak egyetemisták és szak-
emberek bevonásával utat találni 

2017.05.05.-én kezdtük el Csákváron 
a szabadtéri funkcionális edzésün-
ket. Ez a mozgásforma hosszú évek 
tapasztalataiból született. Felépítése 
a kettlebel, trx, valamint a saját test-
súlyos gyakorlatokra épül. Csákvá-
ron nagyon lelkes csapatra találtam, 
ahol heti két alkalommal találkozunk 
és egy csapatként dolgozunk a sa-
ját egészségünkért. Ezek az edzések 

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egye-
sület szervezésében „Ügyes kezek 
Csákvárról - Zámolyról” elnevezésű 
kiállítás nyílt június elején a Csákvár 
Emlékházban. 

Június második szombatja csak a gye-
rekeké volt Csákváron. A pihenőpark 
és a sportközpont területén rende-
zett gyermeknap golfozással, futó és 
sorversenyekkel, kézműveskedéssel 
várta a kicsiket és nagyokat.

Boglártanyai táborozás

Hobbi kiállítás GYERMEKNAP

az igazi boldogság felé.  Különféle 
témákban gondolkodtunk együtt: 
Milyen kereszténynek lenni a 21. 
században? Mi a szerelem biokémiai 
háttere? Mi a szerepe a közösség-
nek? Mi az elköteleződés lényege?  
A fiatalok különböző műhelyek közül 
választhattak, mint pl. önismeret, 
test teológiája, Pure Fashion, jezsu-
ita lelkiség, cserkészet, konfliktuske-
zelés. Szabad idejükben métáztak, 
filmet néztek, koncerteken vettek 
részt, szabadulószobából jutottak ki, 
illetve táncházban táncoltak együtt. 
Köszönjük a sok segítséget és felaján-
lást!  A fiatalok bíztatását elfogadva 
jövőre folytatjuk!  

Az iskolai madarak és fák napi ver-
seny győztesei egy háromnapos 
táborozáson vehettek részt Boglár-
tanyán, az erdei iskolában. Az első 
napon, délelőtt körbenéztünk a ta-
nyán különböző állatok után kutatva. 
Délután egy hosszú túrát tettünk, 
megcsodálhattuk a Fáni- völgyet is. 
Mikor visszaértünk, mindenki fáradt 
volt, de kis pihenés után újult erővel 
vágtunk neki az éjszakai túrának. Az 
esti kaland során a merészebbek egy 
bátorság próbán is kipróbálhatták 
magukat. A következő napon a ko-
rán kelők segítettek a háziállatok és 
a három árva erdei fülesbagoly ete-
tésében. Ez a nap a madarakról szólt. 
Meggyűrűztünk sok-sok mezei- és 
házi verebet, egy szarkát és egy hant-

madarat. Ebéd után Székely Sándor 
bácsi vetítéssel egybekötött előadást 
tartott a Bíborka nevű macskabagoly 
felneveléséről. Ezután a Pro Vértes 
munkatársai látogattak meg minket 
és közösen kézműveskedtünk velük. 
Készültek kisebb madár festmények, 
szövött karkötők, és keresztszemes 
hímzések is. Vacsorára szalonnát 
sütöttünk, majd palacsintát falatoz-
tunk. Tábortűznél táncoltunk, ját-
szottunk, mulatoztunk. Utolsó nap 
kimentünk az erdőbe, ahol odúlakó 
állatokat figyeltünk meg. Ez köve-
tően izgalmas számháborút vívtunk 
egymással. Köszönjük a jó táborozást 
Levente bácsinak, Péter bácsinak, 
Marika néninek, Vera néninek.

a Táborozók

Ébreszto fesztivál

nem csak elfárasztanak, hanem va-
lóban megerősítenek. Tradicionális 
harcművészetből hoztam az alapo-
kat, aminek a szellemisége áthatja a 
gyakorlatokat is. Ettől lesz nem csak 
egy „edzés”, ahova lejárunk párszor, 
hanem egy kihívás, ahol mindennap 
többek lehetünk önmagunknál.

Új sportolási lehetoség Csákváron

Képünk van róla
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Képünk van róla

Az Esterházy Iskolától két nyolcadik 
osztály 44 tanulója búcsúzott el júni-
us 16-án. Iskolánk igazgatójától, Csilla 
nénitől megtiszteltetésként két tanu-
ló, Izmindi Izsák és Tamás Kinga vette 
át bizonyítványát, hiszen nyolc éven 
át végig kitűnően tanultak. Munká-

Az Esterházy Iskola tanévzárója a 
harmadikosok vidám műsorával kez-
dődött. Knausz Imre alpolgármester 
beszédében az iskola és az idősek 
otthona által közösen működtetett 
tankertben folyó, mindenki számára 

Tanévzáró ünnepség

Ballagás

juk elismeréseképpen nevelőtestüle-
ti dicséretet hárman kaptak: Izmindi 
Izsák, Magasi Botond és Tamás Kin-
ga. Tanulmányi munkájukért, példás 
magatartásukért és szorgalmukért, 
tanulmányi versenyeken elért szép 
eredményeikért, kulturális tevékeny-

ségükért igazgatói dicséretben Dezső 
Máté, Galló Gábor, Gulyás Martin, 
Mészáros Kornélia, Pula Tamás, Sza-
bó Dominik részesült. Magas színvo-
nalú sport tevékenységért elismerő 
oklevelet Jankus Dóra, Oszoli Evelin 
és Sztányi Dorina kapott. 

Ákos szavaival engedte el az elbal-
lagott diákokat választott iskoláikba 
Csilla néni: „Azért vagy itt, hogy min-
dent láss, hogy értsd a szót, olvasd 
az írást. Azért vagy itt, hogy mindent 
megtanulj, hogy az égbe szállj, ne-
hogy a porba hullj!” 

Az iskolában mindig június 15-én van 
az utolsó tanítási nap. A nyolcadiko-
sok viselkedése ehhez a dátumhoz 
közeledve mindig változik. A „mi va-
gyunk az iskola legnagyobbjai” hoz-
záállástól eljutnak az egymástól, az 
osztályfőnöküktől, tanáraiktól és az 
iskolától való elválás fájdalmáig. Az 
utolsó tanítási napokon beszélget-
tünk arról, hogy miért volt jó csákvári 
diáknak lenni. Sok mindent említet-
tek: a lehetőségeket, amelyeket az 
általános iskola, a Dallam AMI és a 
Sportkombinát tudott nyújtani. A 
rengeteg szaktárgyi versenyt, ame-
lyeken 8 év alatt részt vettek. A helyi, 

a területi, a megyei és az országos 
tanulmányi megmérettetéseken el-
ért sikereket. A középiskolai felvételi 
előtti fél éven keresztül tartott előké-
szítő foglalkozásokat. A rajzkiállításo-
kat, amelyeken a gyerekek megcsil-
logtathatták művészi tehetségüket. 
Azt, hogy a fiúk és lányok egyaránt 
megtalálták a hozzájuk közel álló 
sportágat: többek között pingpon-
goztak, fociztak, kézilabdáztak, kosár-
labdáztak. Felsorolni is nehéz lenne, 
hányféle hangszer tanulását tette le-
hetővé a zeneiskola; a legkitartóbbak 
a szolfézs alapvizsgát is teljesítették. 
A néptáncosoknak lehetőségük volt 

részt venni egy táncfesztiválon már 
többedik alkalommal Cipruson, ahol 
Magyarországot képviselték. Mind-
emellett talán a legfontosabb, hogy 
az idő alatt, amit csákvári diákként 
töltöttek, sok új barátot szereztek, 
jó osztályközösségeket alakítottak ki. 
Az iskola a közösségformáláshoz ren-
dezvényeivel járult hozzá: a karácso-
nyi és az egyéb ünnepi műsorokban 
való szereplésekkel, a farsangi bálok 
közös beöltözéseivel, a táborozá-
sokkal… A nyolcadikosok egyöntetű 
véleménye volt, hogy a legszebb, 
legmaradandóbb élményeket az osz-
tálykirándulások adták.

Az idén elballagott osztályok egyik ta-
náraként sok szeretettel őrzöm emlé-
kezetemben az egész évfolyamot, az 
érdeklődő, (többé-kevésbé) szófoga-
dó gyerekeket. Az évek múlásával a 
konkrét emlékek megfakulnak, sokat 
felejtünk, csak az együtt töltött órák 
hangulata marad meg. Remélem, 
hogy a gyerekek is a jó hangulatra 
és kedves pillanatokra emlékeznek 
majd vissza, amikor az általános isko-
lában eltöltött nyolc évre gondolnak.

TMI

gyümölcsöző munkáról szólt. Majd 
tartalmasan: sok közös játékkal, be-
szélgetéssel, kerékpározással, túrá-
zással eltöltött nyarat kívánt a kis és 
nagyobb diákoknak. Az igazgatónő 
elmondta, hogy tovább erősítették 
iskolánk jó hírét diákjaink körzeti, 
megyei, területi és országos verse-

nyeken. Az idén 58 tanuló kitartó 
szorgalmának köszönhetően kapott 
kitűnő bizonyítványt. Megköszönte 
a szülők segítségét, a pedagógus kol-
légái pluszmunkáját, amelyet szorga-
lomból, elhivatottságból végeztek. 
Végül kérte a gyerekeket, hogy pi-
henjenek sokat, de ne unatkozzanak, 

vigyázzanak magukra és társaikra a 
szünidőben. Az évzáró beszéde zá-
rásaként baseball sapkák repültek a 
magasba és boldogan kiáltották Csil-
la nénivel együtt a gyerekek: 

VAKÁCIÓ!
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Eseménynaptár
2017.7.16. – 2017.8.31.

VÁROSI ESEMÉNYEK
JÚLIUS
Júl. 31.-Aug. 4.  Múzeumi tábor Csákvár Emlékház

AUGUSZTUS
5.   17.00    Szakál Antal képzőművész kiállítás megnyitója • Csákvár Emlékház
20.             Floriana Nap • Pihenőpark
25.  21.00   Kárpátia koncert • Tersztyánszky Ödön Sportközpont

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:  hétfő-péntek  09.00 – 13.00
Telefon 30-3323-706, (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

JÚLIUS
16. Évközi 15. vasárnap
23. Évközi 16. vasárnap
30. Évközi 17. vasárnap
Újraindult a plébánia honlapja. Az elérhetősége: www.csp.eoldal.hu

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

Napközis hittantáborunkat augusztus 23-tól (szerda) augusztus 27-ig (vasár-
nap) tartjuk, amelyre szeretettel várjuk a gyermekeket.  Szerdától péntekig 
délelőtt csoportos bibliai foglalkozásokat, délután pedig különböző kézmű-
ves foglalkozásokat tartunk, szombaton kirándulunk, majd  vasárnap családi 
nappal zárjuk a hetet. Kérjük, hogy a táborra a következő elérhetőségeken 
jelentkezzenek:
geregabor@freemail.hu
Geréné Kossa Izabella    0630/6886-470

Evangélikus  Egyház
Július
16-22. Csákvár Nagy Zengő tábor
22. 10.00 Csákvár táborzáró zenés áhítat (szombat)
23. 11.00 Istentisztelet
24-28. Csákvár Kis Zengő tábor
28. 17.00 Csákvár táborzáró Zenés áhítat (péntek)
30. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
30. 15:00  Csabdi keresztelőkút szentelés, keresztelő

AUGUSZTUS
6. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet
6 - 13. Balatongyörök pyrbaumi-csákvári ifjúsági tábor
13. 11.00 táborzáró istentisztelet • Igét hirdet Klaus Eyselein lelkész (vas.)
20. 11.00 istentisztelet (vasárnap) 

Július hónap igéje:
Pál apostol ezt írja:
„Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és 
igazi megértéssel.”
(Filippi 1, 9)

Újságíró kerestetik
Díjazott pályamű

Csákvár szerencsére számos nevezetes 
látványosság otthona, ezért sok választá-
si lehetőség állt rendelkezésemre cikkem 
megírása előtt, melyek közül figyelme-
met egy már kiveszőfélben lévő mester-
ség ragadta meg: a fazekasság, ami meg-
határozó szerepet töltött be kis városunk 
múltjában. Méltán lehetünk büszkék rá, 
hiszen a mai napig élő tradíciója van te-
lepülésünkön, viszont fénykorát a XVIII. 
századtól kezdve élte. Ennek a korszak-
nak az emlékeit a Fazekas Emlékház és a 
Vértes Múzeum őrzik.
Régi hagyományra tekint vissza a fa-
zékkészítés, hiszen ez a mesterség tette 
országosan ismertté, és a Dunántúl leg-
nagyobb fazekas központjává Csákvárt. 
Nemcsak az agyag edénnyé formázása 
volt kiemelkedő, hanem a Vértes lábánál 
található tűzálló agyag és tálföld bányá-
szása is. Kresz Mária A csákvári fazekas-
ság című könyvében a következő infor-
mációkat közli a helyi mesteremberekről: 
„Csákváron a fazekasmesterség több 
ágra oszlott, amelyet szigorúan megkü-
lönböztettek egymástól. A szó szoros ér-
telmében fazekasnak csak azt nevezték, 
aki tűzálló földből, ún. fazékföldből dol-
gozott, amelyet az erdőben bányásztak. 
A fazekas főző-sütő edényeket készített, 
főleg fazekat, ezenkívül lábost, sütőt, 
tűzálló edényeket. A jó tűzálló edényről 
volt nevezetes Csákvár. A tálasok, a tál, 
tányér, köcsög, bögre, kancsó mesterei 
(akiket közönségesen szintén fazekas-
nak mondtak), más agyagból dolgoztak, 
ún. tálföldből, sárgaföldből, amely nem 
volt tűzálló és nem is abból az agyag-
bányából eredt, mint a fazékföld. (…) 
Voltak Csákváron korsósok is, más szó-

val vörösedényesek, itatósok, akik csak 
mázatlan parasztedényt készítettek, vá-
szonmunkát, mázatlan vörös korsót, kan-
tát, csirkeitatót, virágcserepet… Végül 
néhány kályhás is dolgozott Csákváron.”
A helyi mesteremberek fő terméke a 
fezék volt, amelyet a szabad tűzön való 
főzésnél használtak, ezért az edényke-
reskedők ezt vitték a legtávolabbra, a 
Dunántúlon a Dráváig, sőt Szlavóniába is, 
az Alföldön a Duna-Tisza közére. A mázas 
függőleges csíkokkal készült volt a híres 
csákvári csíkos fazék, melyet az tett kü-
lönlegessé, hogy étvágygerjesztő felira-
tokat írtak rá:
Tíz óra a toronyba,
Tizenkettő a gyomromba
A fazekasság egészen az első világhábo-
rúig virágzott településünkön. A háborús 
pusztítások és a folyamatos mázhiány 
gyorsan hanyatlásra kényszerítette az 
egykor híres mesterek munkáját. A hábo-
rúk nehéz éveit követően csak néhányan 
próbálkoztak meg közülük a szakma to-
vábbvitelével, de az életmód és társadal-
mi környezet változása miatt nem jártak 
sikerrel. A II. világháború után, amikor 
a mázhiány ismét gondot okozott, már 
csak néhány fazekas folytatta a munkát. 
Csizmadia Lajos, a Horváth testvérek 
(József és Sándor), Nagy János és fia és 
Vas Kálmán.  Ez némi reményt jelentett 
a szakma újjáélesztésére, de sajnos nem 
sikerült rekonstruálni a háború előtti si-
kereket.
A Fazekas Emlékház Ifj. Horváth József fa-
zekasmester lakhelye volt, melyet 1975-
ben adott át Csákvár község tanácsának. 
Kívánsága az volt, hogy halála után egy-
kori háza működjön múzeumként, amely 
a csákvári fazekasok munkáját és életét 
mutatja be. Egyetlen kérése megvalósult, 
így a három helyiségből álló ház ma már 
városunk egykoron virágzó örökségét 
mutatja be az ide látogatóknak a külön-
böző szerszámoktól az edényekig.

Görcs Ramona
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Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2017. június 1-jén Mári Boróka a Kiss E. utcába,
2017. június 1-jén Szabó Csenge a Gánti utcába,
2017. június 2-án Imrefi Bence a Széchenyi utcába,
2017. június 7-én Varga Milán a Dózsa György utcába,
2017. június 9-én Vígh Kevin a Mikes utcába,
2017. június 15-én Béka Izabella a Május 1. utcába,
2017. június 20-án Füzes Milán Tamás a Luther utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

Július
Július
Július
Július
Július
Július
Július
Július

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

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

Gyermeknap (ism.)
Békefutás, Hősök Napja (ism.)
Demencia a családban
Venti Chiavi Gitártrió
Tűvétevők - mesejáték
Csákvár jelentősége a magyar fazekasságban
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

Csákvár-Gánt Tv
J Ú L I u S  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Iskolai versenyeink

„Olyan, mintha egy álmot élnék át a valóságban.”

A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési ház és Könyvtár Tündérszó 
meseíró pályázatán

1. helyezést ért el Vollein Zsombor 5.a

Litterátum megyei idegen nyelvi versenyen
angol nyelvből 2. lett Fehér-Badics Sándor 8.a, 6. Mészáros Kornélia 8.a
német nyelvből 7. Néráth Katalin 6.b

Az országos Litterátum Angol és Né-
met Verseny helyi fordulóját április 
26-án tartották az általános iskola 
felső tagozatában. A verseny fő célja 
az angol és német nyelv tanulásának 
népszerűsítése, valamint a nyelvvizs-
gára való felkészülés, mint későbbi 
cél előkészítése volt. A tesztes fel-
adatlapon 75%-ot elért tanulók a 2. 
fordulóban is összemérhették tudá-
sukat. A csákvári 5-8. osztályosok kö-
zül így 5 diák jutott tovább a megyei 
fordulóba, de Kovács Alexa és Maga-

si Csenge ciprusi utazásuk miatt ezen 
már nem tudtak részt venni.
A május 25-én megrendezett fehér-
vári fordulón végül angol nyelvből 
Fehér Badics Sándor 2., míg Mészá-
ros Kornélia 6. helyezést értek el. 
Németből Néráth Kata a 7. helyen 
végzett. Felkészítőjük, Csányi Noémi 
tanárnő szerint tanítványai szuperül 
teljesítettek. A gyerekek nyereménye 
egy nyelvvizsgára felkészítő, ingye-
nes online nyelvtanfolyam.
További sikeres nyelvtanulást kívá-
nunk!

Április 8-án ismét emelkedett kis-
városunk dicsfénye, ugyanis Varga 
Eszter a VIII. Fehérvári Versünnepen 
versmondásával csillogtatta meg 
tehetségét, aki jelenleg a Ciszterci 
Gimnázium 11. c osztályos tanulója. 
A döntőben - amit a Városháza Dísz-
termében rendeztek meg- a 13 ver-
senyző közül végül 2. helyezést ért el.
Az elődöntőre magyar tanára, Feren-
czy Noémi készítette fel, a döntőre 
viszont mentora, Keller János, a Vö-
rösmarty Színház színművésze vette 
pártfogásába. Eszter elmondása sze-
rint ugyan nem volt egyszerű össze-
egyeztetni a szabadidejüket, végül 
mindennap tudtak találkozni. Men-
tor és mentorált abban megegyez-
tek: „az őszinteség a legfontosabb”. 
A közös munka alatt nagyon sokat 
dolgoztak azon, hogy a fiatal lány 
meg tudja nyitni a lelkét a hallgatósá-
ga előtt, hiszen úgy vélik, akkor válik 
valódivá mindaz, amit mondani sze-
retne a verssel. Rövid gondolkodás 

után közösen választották ki Szabó 
Lőrinc Nem nyúlok hozzád, csak né-
zem, hogy alszol című versét. A sok 
színházba járás, gyakorlás és ’agya-
lás’, hogy mit is jelent Eszter számára 
a vers, meghozta gyümölcsét, bár a 
2. helyezésen nagyon meglepődött 
a fiatal lány. Számára az elsődleges 
cél a döntőbe jutás volt, illetve meg 
akarta mutatni, hogy képes valódi ér-
zelmek közvetítésére. „Legnagyobb 
örömömre ezt a visszajelzést kaptam 
a zsűritől is, hiszen Závodszky Noémi 
művésznő azt mondta, hogy sikerült 
könnyeket csalnom a szemébe. Ku-
bik Anna művésznő pedig bátorított, 
hogy haladjak tovább ezen az úton.” 
A Kossuth-, és Jászai Mari-díjas szín-
művészek tanácsai, tanításai mellett 
Eszter nyereménye az volt, hogy 
részt vehetett a Székelyföldi Verstá-
borban, Csíkcsomortánban.
A szerény, kissé visszahúzódó, de 
annál elhivatottabb fiatal lány szín-
művészeti pályán szeretné folytatni 

tanulmányait. A versek világa már 
kiskorától kezdve foglalkoztatja, és 
habár a beszédtechnika terén még 
kell fejlődnie, a fiatal tehetség biztos 
benne, hogy végig fogják kísérni az 
egész életét a versek. Eszter óriási 
alázattal és áhítattal mesélt szen-
vedélyéről, így nem véletlen, hogy 
már most arra törekszik, hogy a saját 
korosztályában minél többen érdek-
lődjenek a versek iránt. Szerinte a 
versmondás egyfajta kikapcsolódás 
is, amikor a gondolatainkat tudjuk 
közvetíteni a költő szavain keresztül. 
Bízik benne, hogy valami maradan-
dót tud adni a hallgatóságának.
Eszter csillogó szemmel összegezte: 
„A Versünnep, a Verstábor és maguk 
a versek nagyon sok fantasztikus él-
ményt, barátot, családot, kultúrát, 
tanulást és még sok minden mást 
hoztak az életembe. Mérhetetlenül 
boldog vagyok, hogy ennek a részese 
lehetek. Olyan, mintha egy álmot él-
nék át a valóságban.”

Szakál Borostyán

Varga Eszter mentorával, Keller Já-
nos színművésszel
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Kiadó:  Csákvár Város 
és Bodmér Község Önkormányzata

Készült: Kék Elefánt Nyomda
Székesfehérvár, Jancsár köz 2.

Tel./Fax: (22)338-674
kekelefantnyomda@gmail.com

Szerkesztő-bizottság elnöke:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Tamásné Metlágel Ildikó

Veszelovszkyné Varsányi Margit
Szerkesztő bizottság  külsős tagjai:

Majorné Kiss Mónika
Némedi István

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

lapzárta: július 27.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

Fűnyírás, fűkaszálás, kertgondozás. 
Tel.: 0670/548–1602

Eladó Zanussi gáztűzhely. Használt, 
jó állapotú 4 égős földgázra szerel-
hető.
Tel.: 06-20-262-1528

Köszönetünket fejezzük ki mindazon 
kedves rokonnak, barátnak, ismerős-
nek, akik férjem és édesapánk Ba-
logh István temetésén jelenlétükkel 
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk Mindenkinek, 
aki Kaszap József temetésén részt 
vett, virágot helyezett el a sírján.

A gyászoló Kaszap Család

APRÓHIRDETÉS

2017. július 27-én (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%

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!

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

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

A Csákvári Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet  
óvodapedagógus munkakör betöltésére, 2 fő részére.

A pályázat feltételei:
• felsőfokú óvodapedagógusi képesítés
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó
• szakmai önéletrajz
• szakképzettséget igazoló okirat fénymásolata

A pályázat benyújtható: 2017. július 21-ig

• Személyesen vagy postai úton: Csákvári Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde             
       8083 Csákvár Ady E. u. 2.
• E-mail-ben: mesevarovi@csakvar.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 28.

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
Bővebb tájékoztatás: www.kozigallas.hu

Álláshirdetés

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kedves Olvasóink!
Értesítjük önöket, hogy a Floriana Könyvtár 2017. augusztus 1-12-ig zárva tart. 

Nyitás augusztus 15-én, kedden.
Kellemes nyaralást, jó pihenést kívánunk!

Új könyveink
Ízelítő a Floriana Könyvtár legújabb könyveiből:

A sünkrirályfi: válogatott mesék
Mesefoglalkozások gyűjteménye 1.
Cavendon  szerencséje (Cavendon krónikák˙3.) 
Bátorság és félelem
Fiúk és lányok
Angol szókincs
Nevelésünk eredménye: a mosolygó gyermek
Német szókincs

Ambrus Lajos:
Bajzáth Mária:

Barbara Taylor Bradford: 
Brigitte Labbé:
Brigitte Labbé:

Brigitte Nikolai: 
Csibi Mónika: 

Erwin Tschirner:


