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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának írásos 
tájékoztatója.

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

Az 500 éves reformáció alkal-
mából rendezett csákvári ese-
ménysorozat programjáról ol-
vashatnak.

A Mese-Vár Óvoda és a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat leg-
fontosabb hírei.

Újabb százmilliók
érkeznek városunkba!

Legutóbb májusban, Illés Szabolcs 
polgármester úrral készült interjú 
keretében számoltunk be arról, hogy 
jelentős pályázati források érkeznek 
Csákvárra. Akkor a városközpont fej-
lesztésre és többfunkciós közösségi 
tér építésre fordítható 450 MILLIÓ 
forint kormányzati támogatás, vala-
mint a hamarosan induló, 2 MILLI-
ÁRD forintból megvalósuló csatorna-
hálózat és szennyvíztisztító fejlesztés 
mellett a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) első kö-
rös döntéseiről írtunk. Az itt említett 
három TOP projekteknek köszön-
hetően – további 200 MILLIÓ forint 
értékű fejlesztés valósul meg Csák-
váron. 
Folyamatban lévő fejlesztési projek-
tek:
• „Zöld város kialakítása Csákváron” 
(TOP-2.1.2) – 80 MILLIÓ forintból,
• „Turizmusfejlesztés Csákváron”     
(TOP-1.2.1) – 60 MILLIÓ forintból és
• „Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Csákváron” (TOP-3.1.1)– 60 MILLIÓ 
forintból.
A nyertes pályázatok sora tavasz óta 
tovább gyarapodott. A támogatási 
szerződések aláírását követően meg-
kezdődhet a következő projektek 
megvalósítása is:
1. „Önkormányzati épületek energe-
tikai korszerűsítése. Energetikai kor-
szerűsítés Csákváron, az Esterházy 
Móric Nyelvoktató Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola Szabadság téri 
épületében” (TOP-3.2.1) – 230 MIL-
LIÓ forintból. A tervezett beruházás 

eredményeként komplex épület-
energetikai fejlesztésre kerül sor az 
önkormányzati tulajdonú iskola épü-
leten. Ez magába foglalja az utólagos 
külső oldali szigetelést, a nyílászáró 
korszerűsítést és a fűtési/HMV/hűté-
si rendszerek kialakítását. 
2. „Ipari parkok, iparterületek fej-
lesztése Iparterület fejlesztés Csák-
váron” (TOP-1.1.1) – 135 MILLIÓ fo-
rintból. Ennek keretében a Csákvár, 
Kossuth utcai (379/3 hrsz.-ú) ingat-
lan önkormányzati tulajdonba kerül, 
és azon kármentesítésre, a szüksé-
ges alapinfrastruktúra kialakítására, 
300 m2-es szolgáltató épület felépí-
tésére és park kialakítására, akadály-
mentesítésre, továbbá az ipari par-
ki funkció betöltéséhez szükséges 
egyéb szolgáltatások (informatikai 
hálózat, recepció, rakodó és parkoló 
terület stb.) kialakítására kerül sor. A 
fejlesztés eredményeként alkalmas-
sá válik a terület arra, hogy 5 gazda-
sági társaság működéséhez színteret 
és megfelelő infrastrukturális hátte-
ret biztosítson, ezáltal hozzájáruljon 
Csákvár város gazdasági fejlődésé-
hez.  
3. „A foglalkoztatás és az életminő-
ség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszol-
gáltatások fejlesztésével.  A szol-
gáltatások színvonalának javítása a 
csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcső-
de intézményeinek fejlesztésével.” 
(TOP-1.4.1) – 60 MILLIÓ forintból. 
A projekt célja a gyermekjóléti, ki-
emelten az óvodai ellátáshoz való 
hozzáférés javítása, a szolgáltatások 

Nyertes pályázatokból épülhet, szépülhet tovább Csákvár

minőségének fejlesztése infrastruk-
turális beruházás és eszközbeszer-
zés révén. Átfogó cél a kisgyermeket 
nevelő szülők munkavállalásának 
támogatása, a gyermekek korszerű, 
minden igényt kielégítő bölcsődei és 
óvodai ellátása Csákváron. 
4. „Egészségügyi alapellátások inf-
rastrukturális fejlesztése Gánton és 
Csákváron” (TOP-4.1.1) – 60 MILLIÓ 
forintból. A támogatásból Csákvár 
Város Önkormányzatára eső 30 MIL-
LIÓ forint felhasználásával megvaló-
sul a homlokzati nyílászárók cseréje, 
az utólagos külső hőszigetelés, a tető 
(tetőhéjazat csere, födém szigetelés) 
és a bádogos szerkezetek felújítása, 
továbbá a régi belső burkolatok cse-
réje. 

5. Végül, de nem utolsó sorban – a 
Székesfehérvári Tankerületi Köz-
ponttal együttműködve – „Az állami 
fenntartású köznevelési intézmények 
tanulást segítő tereinek infrastruktu-
rális fejlesztése” projekt keretében 
mintegy 24,2 MILLIÓ forintból meg-
újul az iskola külső udvara, a térkő 
burkolat, a tornaterem sportpadló-
zata és 2 darab motoros vezérlésű 
kosárpalánk beszerzésére kerül sor.
A fentieket összegezve megállapítha-
tó, hogy a korábban elnyert mintegy 
2 MILLIÁRD 650 MILLIÓ forintnyi fej-
lesztési forráson felül, további 480 
MILLIÓ forint pályázati támogatással 
épülhet, szépülhet Csákvár város az 
itt élők és az ide látogatók örömére.

Illés Szabolcs
polgármester

  Csákvár Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt 
és kedves családját, ismerőseit 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 
ünnepi megemlékezésére. 

Ideje: 2017. október 23. 17 óra 
Helye: a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme 
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Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2017. szeptem-
ber 26. napján tartotta munkaterv 
szerinti rendes ülését, amelyen a 
lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról és a két ülés között végzett 
munkáról szóló jelentés jóváhagyása 
után sor került a Magyar Államkincs-
tár 60/2015. számú utóellenőrzési 
jelentése és a megállapítások alapján 
készített intézkedési tervek elfogadá-
sára, a testvér-települési kapcsola-
tokról szóló beszámoló jóváhagyá-
sára és a Bursa Hungarica Ösztöndíj 
pályázathoz csatlakozásról szóló ha-
tározathozatalra.

Ezt követően döntés született a szep-
temberi pályázati tájékoztató elfoga-

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2017. szeptem-
ber 27. napján tartotta munkaterv 
szerinti rendes ülését. A lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról és 
a két ülés között végzett munkáról 
szóló jelentés elfogadása után ha-
tározott a testület az önkormányzat 
kormányzati funkcióinak bővítéséről, 
Közbeszerzési Szabályzatának elfoga-
dásáról és az éves Közbeszerzési Terv 

Csákvári Önkormányzat beszámolója

Bodméri Önkormányzat beszámolója

dásáról, a TOP-4.1.1 „Egészségügyi 
alapellátások infrastruktúra fejlesz-
tése Gánton és Csákváron” elneve-
zésű projekt közbeszerzési szakértői 
díjához önerő biztosításáról és a 
2017. évi belső ellenőrzési jelentés 
elfogadásáról.

A gyermekek őszi, téli és tavaszi szü-
net időtartama alatti étkeztetését az 
önkormányzat vállalt feladatként – a 
korábbi évek gyakorlatához hasonló-
an – biztosítja a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek számára is a 2017/18. 
tanévben.

A képviselő-testület – törvényi köte-
lezettségének eleget téve – 50 külte-

rületi út elnevezéséről döntött, majd 
a 2840/2 helyrajzi számú ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átvételé-
ről határozott. Nem élt ugyanakkor a 
testület a Jókai utca 45. szám alatti 
ingatlan 24/96-od tulajdoni hánya-
dának megvásárlásával, vagy cseré-
jével.

A TOP-1.1.1 „Iparterület fejlesztés 
Csákváron” elnevezésű pályázat 
megvalósítás érdekében határozatot 
hozott a testület:
• a Csákvár, 379/13 helyrajzi számú 
ingatlan megvásárlásáról,
• közbeszerzési szakértői pályázat ki-
írásáról és
• ipari park tervezésre irányuló aján-
latkérésről.

A nyílt ülést követő zárt ülésen ön-
kormányzati lakás pályázatok elbí-
rálásáról és szakmai elismerő címek 
adományozásáról született döntés.  

A képviselő-testület nyilvános ülésén 
készült felvétel a Csákvári TV adásá-
ban megtekinthető, míg a nyilvános 
ülés jegyzőkönyve az önkormányzat 
hivatalos honlapján (www.csakvar.
hu) olvasható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

összefüggő közbeszerzés elhalasztá-
sáról és megismerték a Bursa Hunga-
rica Önkormányzati Ösztöndíj pályá-
zatról szóló tájékoztatást.
Az aktuális ügyek napirend kereté-
ben döntés született:
• az önkormányzat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módosításá-
ról, 

• a Bodmér, 037/6 helyrajzi számú út 
érintettek bevonásával történő kije-
löléséről, 
• a 137/2017. (VIII. 08.) határozat 
visszavonásáról, valamint
• a csapadékvíz elvezetési projekttel 
összefüggő ingatlanvásárlásokról.
Az ülés jegyzőkönyvét Bodmér Köz-
ség Önkormányzata hivatalos hon-
lapján (www.bodmer.hu) és –
ügyfélfogadási időben – a Faluház-
ban az érdeklődők megtekinthetik.

Katona László 
polgármester

Tájékoztatjuk és invitáljuk a kicsiket és nagyokat, időseket és fiatalo-
kat, hogy a már jelzett gyalogtúrát 2017. október 21.-ére szombatra 
tervezzük.
A gyalogtúra 3 útvonalon indul:
1. Hosszú táv: 17 km
Indulás 7:30-kor 
Útvonal: Homokbánya-Petrecser-Gánt-Gánt bányatelep-Vaskapu völgy

2. Közép táv: 11 km
Indulás: 8:00-kor 
Útvonal: Lóállástető-Szólókő-Tanösvény-Báracházi barlang-Vaskapu völgy
Fejlámpa/elemlámpa kell a barlang bejáráshoz!

3. Rövid táv: 4 km
Indulás:  10:00-kor 
Útvonal: Báracházi barlang-Vaskapu völgy
Fejlámpa/elemlámpa kell a barlang bejáráshoz, illetve kerékpárodat se 
hagyd otthon!
Ezt a távot a biciklizni tudó óvodások és szüleik, illetve a későn kelők 
számára találtuk ki. 

Osz köszönto gyalogtúra!
„Sétabot sétáltató”

A túrák „Laci bácsi konyhája” udvaráról indulnak túravetezők irányítá-
sával.
A táv teljesítőit a Vaskapuban bográcsétellel és kemencében sült ke-
nyérrel várjuk. Lovas barátaink lovaglási, hintózási lehetőséget biztosí-
tanak. Ebéd 12:30-tól lesz, közben és utána zene szórakoztatja a kicsi-
ket és nagyokat.
Nagy örömünkre kárpátaljai meghívott vendég gyerekek és kísérőik is 
részt vesznek a rendezvényünkön. 
Mindenkit szeretettel és még nagyobb tisztelettel várunk! 
Érezzük magunkat jól együtt!

Rendezők: Vaskapu Hagyományőrző Egyesület részéről: Cservenka 
Géza, Kiss László, Kiss Roland, Györök Béla, Varga Péter, Czeizinger Ta-
más, Cservenkáné Szilvi

Közre működnek a programokban:
Magosi István, Bakonyi János és társaik a Csákvári Lovasbarátok Köre 
Egyesületből, továbbá a Csákvári Természetjáró Egyesület részéről Bo-
ros Péter, Kreidl Judit, Mester Zsolt, Dornyi Ágnes.

módosításáról, elfogadta a külterü-
leti utak elnevezésének kötelezett-
ségéről szóló tájékoztatást.  Döntött 
a képviselő-testület a szünidei gyer-
mekétkeztetésről.
Elfogadták a képviselők a Magyar Ál-
lamkincstár utóellenőrzési jelentését 
és a megállapítások alapján készített 
Intézkedési Tervet, határoztak a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatással 
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2016-ban az önkéntes munkavég-
zés után járó „Arconic Köfém tá-
mogatásban” részesült tagóvodánk 
- Hembach Szilvia és kollégái közre-
működésével. Régi álmunk vált való-
ra, amit az elnyert összegből sikerült 
megvalósítanunk: egy fa játszóvárat 
építtettünk. A keretösszeg lehetővé 
tette további udvari játékok vásárlá-
sát is, mint pl. két műanyag kis ház, 
homokozó asztalok, homokozó játé-
kok, dömperek, amit már birtokba is 
vehettek a gyerekek.

Idén második alkalommal szerveztük 
meg tanszergyűjtésünket „De nehéz 
az iskolatáska...” címmel. Felhívá-
sunkat olvasva szerencsére sokan 
gondolták úgy, hogy szeretnének 
segíteni. A csákvári lakosok tanszer-
felajánlásainak köszönhetően 17 csa-

Az idei évtől igyekszünk a korábbi-
aknál is nagyobb hangsúlyt fektetni 
arra, hogy gyermekek számára sza-
badidős programokat szervezzünk. 
A tavaszi szünet után megígértük 
az akkori programunkon részt vevő 
gyermekeknek, hogy lesz folytatás.

Ezt az ígéretünket betartva a nyári 
vakáció utolsó hetében egynapos 

A gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló törvény 17. § 
(7) bekezdés b) pontja 2017. január 
elsejétől nevesíti a gyermekvédő hí-
vószám működtetésével kapcsolatos 
feladatot:
„Az állam fenntartói feladatainak 
ellátására a Kormány rendeletében 
kijelölt szerv gondoskodik a jelző-
rendszer hatékony működését és fej-
lesztését szolgáló

a) képzések szervezéséről, mód-
szertan kidolgozásáról, és

b) 24 órás, ingyenesen hívható 
telefonos szolgáltatás működtetésé-
ről.”

A szolgáltatás célja bármilyen, a 
gyermek veszélyeztetettségét jelző 
hívásra történő szakszerű, hatékony 
és időbeni reagálás biztosítása és 
elősegítése, függetlenül a jelzést 

Gyönyörű, tartalmas őszi napokat 
éltek át az óvodások 2017. szep-
tember 25–29-e hetében a Csákvári 
Mese-Vár Óvodában és Bölcsődé-
ben, amely az őszi termések, gyü-
mölcsök gyűjtögetésével indult.
Kedden valóságos kis kiállítás kere-
kedett a gesztenyebábokból, kuko-
ricagyerekekből, toboztündérekből, 
töklámpásból – amiket a gyermekek 
és óvónénik együtt készítettek. 
Szerdán Ujcz Ági néni, helyi fazekas 
érkezett, aki agyagot hozott magával 
és kezdődhetett a csákvári ősi hagyo-
mány, az agyag megmunkálása. A 
gyermekek nagy kedvvel, fantáziával 
dagasztották, formálták az agyagot, 
melyet aztán néhány napi száradás 
után boldogan vittek haza. Közben 

Ehhez számos elő-és utómunka tar-
tozott, ami a szülői felajánlásoknak 
köszönhetően valósult meg, de egyes 
munkafázisoknál az óvoda dolgozói 
is aktívan részt vettek. Az alap kiásá-
sát, majd a vár felépítése után annak 
homokkal való feltöltését Solymosi 
Zoltánnak, a fakeret elkészítését pe-
dig Fekete Gábornak köszönhetjük.

Eddig is szép volt óvodánk kertje, de 
most az új játékokkal még izgalma-
sabb, élményekkel telibb a szabad-
ban töltött idő az ovisoknak.

Sándorné Szakács Tímea
tagóvoda vezető

Megszépült a Szabadság téri óvoda udvara

Mihály napi témahét az óvodában
a háttérben a felnőttek készültek a 
Mihály napi vásárra, sok-sok apró vá-
sárfiával.
Csütörtökön ugyanis nyitott az ovis 
VÁSÁR. Nahát! ott aztán mindent 
lehetett kapni néhány mogyoróért. 
Szebbnél szebb nyakláncokat, kar-
kötőket, papírpuskát, baglyocskát, 
festett katicát, gombát, sünis ujjbá-
bokat, őszi magocskás üvegeket, kis-
egeret, őszi termény díszeket, festett 
mécsest, ágas-bogas szitakötőt, gyü-
mölcsfalatokat sétáló pohárban és 
gumicukrot minden mennyiségben. 
Pénteken kellemes pusztakocsikázós 
kirándulással zártuk ezt a sokféle, 
izgalmas élményt adó hetet, megfi-
gyelve a „Nagyok” Mihály napi ké-
szülődését. 

Faddi Péterné
intézményvezető

Az önök segítsége nélkül nem sikerült volna!
ládból 28 gyermek kapott segítséget 
az iskolakezdéshez. 

Az ő nevükben is köszönjük a támo-
gatást!

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

kirándulást szerveztünk Székesfehér-
várra 18 gyermek részvételével. A 
programban többek között mozizás, 
fagyizás és városnézés is szerepelt. 
A napot a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat udvarán közös játékkal és 
vacsorával zártuk.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Együtt búcsúztattuk a vakációt

Gyermekvédő hívószám
06 80 630155

tevő személyétől és annak jelzési kö-
telezettségétől.

A szolgáltatás tartalma ennek meg-
felelően a jelzéshez igazodó infor-
mációnyújtás, szolgáltatásközve-
títés és utánkövetés. Krízishelyzet 
kezelése vonatkozásában alap támo-
gatást tud nyújtani, amely szakszerű 
krízis jelzés fogadást és szakértőhöz 
való irányítást foglal magában.

A szolgáltatás célcsoportja: szakem-
berek, veszélyeztetett gyermekek, 
veszélyeztetést észlelő állampolgá-
rok.

A nap 24 órájában ingyenesen hív-
ható 06 80 630155 gyermekvédő 
hívószámot, a hivatkozott jogsza-
bálynak megfelelően a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság mű-
ködteti.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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A csákvári evangélikus gyülekezet 
életének egyik mozgatórugója a húsz 
évvel ezelőtt megalakult Harmónia 
Floriana Evangélikus Énekkar. Gyüle-
kezeti alkalmainkon kívül egyházme-
gyei és országos zenei találkozókon 
is gyakran fellépünk, de a németor-
szági testvérváros, Pyrbaum gyüle-
kezetével és kórusával való évtizedes 
kapcsolatunk, az évente szervezett 
találkozók és koncertek kiemelkedő 
szerepet töltenek be életünkben. 

Ez év júniusában egy évekkel ezelőtt 
született ötlet, majd az azt követő 
gondos és kitartó szervezés eredmé-
nyeképpen a két kórus közös erdélyi 
koncertkörútra indult. 

Az ötlet pedig egy másik, tartalmas 
együttlét során vetődött fel, amikor 
is a Csákváron tartott éves találko-
zónkat újragondolva erdélyi test-
vértelepülésünk, Kászon elöljáróit is 
meghívtuk. A következő alkalommal 
kászoni barátaink is velünk voltak 
Németországban, így kezdődött.

Hogy mikor is menjünk? Utunkat a 
reformáció 500. évfordulója alkal-
mából, annak tisztelegve időzítettük, 
meg hogy legyen idő szervezésre és 
felkészülésre is. A felkészülés minden 
eddigi közös éneklésünknél többet 
követelt. A szokásos évi találkozókon 
ugyanis mindig a vendég kórus adott 
koncertet, s műsorzárásként énekelt 
az egyesített kórus néhány közös 
darabot, leginkább német nyelven. 
Most viszont arra készültünk, hogy az 
egyesített kórus adja a teljes koncer-
tet, egymástól 700 km távolságban, 
külön-külön betanulva és gyakorolva 
a darabokat, német illetve magyar 
nyelven.

Az együtt töltött hét megannyi prog-
ramját csak röviden, e beszámoló ter-
jedelmi korlátai között felsorolni nem 
lehet. Szemezgetve az elkápráztató, 
lélekemelő és felettébb szórakozta-
tó élmények között megemlítem a 
Tordai-hasadék, a Békás-szoros vagy 
a Hargita elképesztő látványát, Szo-
kolay Sándor evangélikus zeneszer-
zőnknek 1988-ban a falurombolások 
ellen tiltakozásul írt Ima rontás ellen 
című kórusművének előadását négy 
erdélyi templomban, a szórakoztatva 
tanító idegenvezetőnk, Sipos Dávid 
felejthetetlen anekdotáit, székely 
vicceit.

Szállásaink az Erdélyben igen el-
terjedt falusi turizmus keretében 
vendégházakban voltak, ahol szíves 
vendéglátásban részesültünk, a helyi 
ételek és italok bőséges kínálatával.

Három koncertet adtunk. Első al-
kalommal a Kolozsvár környéki 
Magyarlóna református templomá-
ban, ahol a német gyülekezet lel-
késze, Klaus Eyselein az egyesített 
kórust Luther Márton arcképét ábrá-
zoló sállal ajándékozta meg, így a kó-
rus látványa is jelentősen hozzájárult 
az összhatáshoz.

Műsorunkat karnagyunk, Szebik Ildi-
kó német és magyar szerzők alkotá-
saiból állította össze, külön megem-
lékezve Kodály Zoltán születésének 
135. és halálának 50. évfordulójáról.

A második koncert helyszíne test-
vértelepülésünk, Kászon gyönyörűen 
felújított és csodás akusztikájú kato-
likus temploma volt. A koncertet kö-
vetően András Zoltán polgármester 
úr egy vacsora keretében köszönte 
meg látogatásunkat, és küldte a ká-
szoniak üdvözletét Csákvárra.

Harmadik alkalommal a Brassó kör-
nyéki Bácsfalu evangélikus gyüleke-
zetét örvendeztettük meg éneklé-
sünkkel. Nekik a távolság miatt – mint 
felügyelőjük elmondta – ritkán van 
részük ilyen zenei élményben, és ma-
gyar vendégek látogatásában.

Felejthetetlen napok voltak, erősítve 
lelkünket külön-külön is, de még in-
kább közösségeinket.

A címadó dal (133. zsoltár feldol-
gozása Gryllus Vilmos és Sumonyi 
Zoltán által) műsorunk legnagyobb 
közönségsikert arató száma sorainál 

„Mily gyönyörűség,
íme lásd, amikor az atyafiak együtt muzsikálnak”

találóbban nemigen lehet ezt érzé-
keltetni:

„Mily gyönyörűség, íme lásd, amikor 
az atyafiak együtt muzsikálnak 
Itt van az áldás, hiszed-é, csak ide 
küld a mi Urunk pengő citerákat.”

 Reformáció 500            
OKTÓBERI MEGEMLÉKEZÉSEK CSÁKVÁRON

Október 1, vasárnap
10 óra, református templom, új borért való hálaadó istentisztelet úrvacsorával
11 óra, evangélikus templom, istentisztelet, betakarítási hálaadás

Október 8, vasárnap
11 óra, evangélikus templom, családi-gyermek istentisztelet, a református óvodások
 „Megölelni 500 embert” eseményével

Október 14, szombat
Reformáció 500-kocsi és állomás a Szüreti felvonulás keretében, a két gyülekezet 
és holland vendégek részvételével, a Városkút téren

Október 15, vasárnap
16 óra, evangélikus templom, Egyházmegyei Kórustalálkozó

Október 22, vasárnap
11 óra, katolikus templom, szentmise a református óvodások „Megölelni 500 
embert” eseményével valamint 18 óra, református templom Role zenekar ünnepi 
koncert

Október 26-27-28, csütörtök-péntek-szombat
18 óra, református templom, evangelizálás, igét hirdetnek Szabó Ferenc Vértesaljai 
Református Egyházmegye esperese, Szarka István Fejér-Komárom evangélikus 
Egyházmegye esperese és Tóth Tamás Székesfehérvári Katolikus Egyházmegye 
esperese

Október 29, vasárnap
10 óra, evangélikus templom, közös istentisztelet úrvacsorával, igét hirdet:
D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök

Október 31, kedd
18 óra, református templom, megemlékezés és hálaadás az egyházért, igét hirdet:
Gerendai Sándor Székesfehérvári Katolikus Egyházmegye esperese
A központi ünnepséget kivetítőn kísérhetik a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő 
termében.

1517 - 2017           
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Képünk van róla

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egye-
sület tagjai már régebben elhatároz-
ták, hogy a múzeumban emléket állí-
tanak az Esterházy családnak

Kitartó, lelkes munka eredménye-
ként összegyűlt annyi tárgyi  és írásos 
emlék a családról, hogy az idei nyá-
ron  megnyílhatott  egy  emlékszoba.

A csákvári birtok a 17. században 
került az Esterházyak tulajdonába, 
Esterházy Miklósnak Nyáry Krisztiná-
val kötött házassága révén. Települé-
sünk életében mindig nagy szerepet 
játszott a család. Saját költségükön 
egyházi, kulturális és jóléti intézmé-
nyeket létesítettek és tartottak fenn: 
katolikus templom, iskolák, zárda, 
szegényház, áruház, uradalmi kór-
ház.

Az emlékszoba megnyitására július 
14-én került sor nagyszámú érdeklő-
dő jelenlétében, az egykori tűzoltó-
toronyban, a Csákvár Emlékházban.
A családot Esterházy Márton, Móric 
gróf legidősebb fiának, Mátyásnak a 

„Csákvár öt világhíressége közül az 
egyik a fazekasság” – szokta mon-
dani a Csákvár történetének emlé-
keit gyűjtő Kovács László Pál. Szent 
Mihály napján e híres fazekasságot 
folytató elődök előtt tisztelegtek a 
Múzeumban egy különös adomány 
kiállítása alkalmával. Az adományozó 
egy szakmáját szerető fazekas test-
vérpár, Oroszi István és Oroszi Sán-
dor, akik Sáregresen és Ozorán vég-
zik tevékenységüket. Olyan szívesen 
emlékeztek a tanulmányaik során 
megismert csákvári fazekasok mun-
kájára, hogy - egy évszázaddal ezelőt-
ti csoportkép alapján - elkészítették 
a csákvári fazekas elődök agyagból 
formázott portréit. Tiszteletadásuk 
mélységét jelzi az, hogy a magyar 
királyok, illetve a Strauss család tag-
jainak mellszoborszerű megmintázá-
sát követően vették sorra a csákvári 
fazekasokat. Köszönet jár érte és 
további eredményes, szép munkát 
kívánunk az alkotóknak.

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egye-
sület részéről - a sok érdekes program 
szervezője, Tóth Árpádné – örömmel 
fogadta a két fazekas felajánlását és 
az agyagszobrok kiállítására helyet 
biztosított a múzeumban, állandó 

legfiatalabb fia, az 1980-as évek vá-
logatott labdarúgója képviselte. A je-
lenlévők felelevenítették az Esterhá-
zy családdal kapcsolatos emlékeiket.
Kegyelettel emlékeztek meg Ester-
házy Péterről, Esterházy Mátyás leg-
idősebb fiáról, az egy évvel korábban 
elhunyt neves íróról.

Esterházy Márton meghatottan kö-
szönte meg a család nevében a ha-
gyományápolást s vágta át az új, 
állandó kiállítás megnyitását jelző 
nemzetiszínű szalagot. Majd gyer-
mekkori emlékeit idézte fel a csákvári 
búcsúkról és a majki nagymamánál 
(Esterházy Móricné, sz. Károlyi Mar-
git) töltött nyarakról.

A hivatalos rész befejezésével csalá-
dias hangulatban beszélgetéssel telt 
az idő a csákvári kastélyból származó 
bútorok (melyeket Esterházy Móni-
ka azonosított 2002-ben a múzeumi 
látogatásakor) a családi fényképek, 
grafikák, írásos emlékek között.
Az emlékszoba vendégkönyvének 
beírásai alapján a számos látogató 
elismeréssel írt az ott látottakról.

John Istvánné – Giesz Julianna
egyik csákvári emlékező

Emléktárgyak gyujteménye az Esterházy családról

múzeumi elhelyezésükhöz pedig 
most kérte a jókedvű adakozók se-
gítségét, száraz fa kell a tartópolchoz.

A kiállítás megnyitója alkalmával 
Kovács György mutatta be a két mű-
vészi ambícióval megáldott fazekas 
testvért, utalva arra, hogy Székes-
fehérváron sajátították el a fazekas 
szakma ismereteit. A Harangvirág 
Dalkör a tőlük megszokott lendület-
tel és vidám csákvári dalokkal derí-
tette jókedvre az ünnepségen részt-
vevőket.

A neves csákvári fazekasok közül há-
romra szóban is emlékeztek a leszár-
mazóik. Nagy János fia emlékezett 
apjára és Nagy Józsefre. Nemes Ist-
vánra az Ipartársulat utolsó elnökére 
unokája, Kenyéri J. Katalin emléke-
zett, felemlegetve a fazekas mester-
ség háború előtti megbecsültségét. 
Nagyapja fogadta annak idején Kresz 
Mária kutatót is, aki megismerve a 
csákvári fazekasok munkáját, életre 
szólóan elköteleződött a fazekasság 
kutatásával és dokumentálásával. 
Páratlan alapossággal írta meg a 
Csákvári fazekasság című monográ-
fiát, máig alapműnek számít a téma 
iránt érdeklődők számára. Csizmadia 
Jánosra unokája és annak férje em-
lékezett, átadva egyúttal a múzeum 
számára a nagyapa életét bemutató 
albumot és az általa használt fazekas 
pecsétnyomót is.

Az egykor világhírű csákvári faze-
kasság gyönyörködtető emlékeinek 
megőrzése a csákváriak számára 
fontos feladat. A múlt emlékei kö-
teleznek Ujcz Ágnes szerint is, aki 
tiszteletre méltóan jár a csákvári fa-
zekasok nyomán a Fazekas ház üze-
meltetésével, a régi szép formák és 
minták alkalmazásával.

KJK

Páratlan tisztelet fazekas oseinknek 
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Eseménynaptár
2017.9.10. – 2017.10.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:  hétfő, szerda, péntek  09.00 – 11.00

csütörtök  16.00 – 18.00
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 20.30
Rózsafüzér:  hétfő, kedd, péntek  17.30, szerda 6.30, szombat 17.00;

vasárnap 10.30 és 18.00

Október
1.  Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok ünnepe, Templomunk búcsúja
8.  Szűz Mária, Magyarok nagyasszonya, Magyarország főpatrónája -Főünnep
15.Évközi 28. vasárnap
22. Évközi 29. vasárnap (Missziós vasárnap)
29. Évközi 30. vasárnap

November
1. Mindenszentek
2. Halottak napja
5. Évközi 31. vasárnap

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

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2017. szeptember 11-én Maróti Réka a Dózsa György utcába,
2017. szeptember 24-én Németh Jázmin a Szilárd Gyula utcába,
2017. szeptember 26-án Hegyessy Merse Mór az Ostrom utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

VÁROSI ESEMÉNYEK
OKTÓBER
14.                 Szüreti felvonulás és bál • Csákvár, Esterházy Iskola
21.    9.30   Abigél – Családi vetélkedő• Floriana Könyvtár
21.  16.00   Kiss Sándor festőművész kiállítása  • Csákvár Emlékház
23.  17.00   Október 23-i megemlékezés • Házasságkötő terem

NOVEMBER
1.   16.00   Halottak napi megemlékezés • Csákvári ravatalozó
11.  11.11   Emlékező gyertyagyújtás • Szabadság téri emlékmű
18. 16.00  Szekeres Károly és a Floriana Festőkör kiállítása • Cs. Emlékház

Október
Október
Október
Október
Október
Október
November
November

9. h.
12 cs.
16. h.
19. cs.
26. cs.
30. h.
2. cs.
6. h.

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

Idősek Napja
Kulturális Örokség Napja
Mihály-nap, Iskolai akadályverseny
Szüreti felvonulás
Október 23-i megemlékezés
Október 23-i megemlékezés (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

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

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Evangélikus  Egyház
Október
8.  11.00 Családi istentisztelet, református óvodások „Reformáció - 500 
ölelésével”
14. Szüreti felvonuláson reformációi (ref-ev közös) stand a Városkút téren
15. 11.00  Istentisztelet
15. 16.00 Evangélikus Egyházmegyei kórustalálkozó a csákvári evangélikus 
templomban
18. 18.30 férfikör Férfikör (szerda)
22. 11.00 Istentisztelet
26-27-28. 18.00 Reformációi evangélizáció a református templomban (ref-ev 
közös)
29. 10.00  Reformációi (ref-ev közös) ünnepi úrvacsorai istentisztelet, igét 
hirdet D. Szebik Imre ev. püspök
31. 18.00 REFORMÁCIÓ ÜNNEPE református templom megemlékezés és 
hálaadás az egyházért, igét hirdet: Gerendai Sándor katolikus esperes

November
5. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
5. 15.00 Ünnepi istentisztelet  - Reformáció 500, Templomszentelés 225. 
évfordulója, és keresztelőkút szentelés, keresztelővel. Igét hirdet: Szemerei 
János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. (vasárnap)
5. 18.00 A Reformáció zenei kincsei – Dr. Bence Gábor egyházzenész és gyü-
lekezetünk Harmonia Floriana Kórusának közreműködésével.  
8. 18.00 Férfikör (szerda)
12. 11.00 Családi istentisztelet (vasárnap)
19. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
26. 16.00  Első adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér

Október hónap igéje:
Jézus Krisztus Urunk mondja:
„Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.”
(Lukács 15, 10)
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Szeptember 29-én (szombaton) nagy 
sikerrel zajlott le a XVIII. Mihály-napi 
Lovas-és Pásztortalálkozó. A gyönyö-
rű napsütéses idő nekünk kedvezett,  
hiszen több ezren voltak kiváncsiak a 
lovasprogramokra, csikós bemutató-
ra, a népi kézműves mesterségeket 
űző árusok termékeire és a kulturális 
színpadon lévő néptáncosokra, éne-
kesekre, valamint a Langaléta Gara-
bonciások szórakoztató műsorára. 
Nagy sikere volt az ökörsütésnek, a 
bográcsokban készített szürkemarha 

Az Európa Tanács által indított Eu-
rópai Örökség Napok rendezvény-
sorozat alapgondolata, hogy a nyil-
vánosság számára hozzáférhetővé, 
ingyenesen megtekinthetővé tegyük 
emlékhelyeinket, műemlékeinket. A 
rendezvény keretében olyan helyszí-
nek látogatására is lehetőség nyílik, 
melyek más napokon zárva vannak 
a nagyközönség előtt. A programok-
kal szeretnénk felhívni a figyelmet 
az örökség folyamatos megőrzésére, 
védelmére, és erősíteni, kialakítani 
a lakóhelyhez, országhoz való kötő-
dést.

Ennek szellemében szerveztük szep-
tember 16-án, szombaton a Fejér 
Megyei Szent György Egyetemi Ok-
tató Kórház Csákvári Intézetében az 
„Idegenvezetés és élő történelemóra 

Képünk van róla

pörkölteknek, de a legtöbben a Csík-
varsai Csípős Csodafalat sült kolbászt 
kóstolták meg. A gyerekeket egész 
nap a homokozóval, bálaugrálóvárral 
és népi játékokkal vártuk. Az ügye-
sebbek megmérettethették magu-
kat a lepényevő-és bojtárversenyen. 
Este a gulyásbál hangulatáról a 
Négyesfogat gondoskodott, akik haj-
nalig húzták a talpalávalót. Virradatig 
szólt a zene, táncoltak, mulattak az 
emberek, méltó zárásaként e reme-
kül sikerült rendezvénynek.

forrás: ProVértes

XVIII. Mihály-napi Lovas- és Pásztortalálkozó

Kulturális Örökség Napja a csákvári Esterházy-kastélyban és 
parkjában” című sétánkat, melynek 
vezetője Bodrogai Gyuláné Erzsike 
néni volt, aki örömmel osztotta meg 
tudását a lelkes csapattal. Köszönet 
érte. Sok érdekességet tudtunk meg 
a grófi birtokról, az ott folyó életről. 
A délutánt egy improvizációs szín-
házi előadás zárta, melynek címe Az 
„Esterházyak Csákváron” volt. A fia-
tal színészekből, színinövendékekből 
álló társulatnak sikerült a közönséget 
is bevonni a játékba. 

Hagyományteremtő szándékkal az 
idén először szervezte meg Csákvár 
Város Önkormányzata az Idősek Nap-
ját, melynek a Szent György Kórház 
csákvári intézetének kultúrterme 
adott otthont. Október 2-án üdítő-
vel, süteményekkel várták a 60 év 
feletti vendégeket. Illés Szabolcs 
polgármester köszöntötte a megje-
lenteket. Beszédében hangsúlyozta, 
hogy mennyi köszönettel tartozunk 
az idősebbeknek a hosszú évek alatt 
végzett becsületes munkáért, hiszen 
ők építették számunkra azt a jelent, 
amelyben a mi generációnk egy 

Idosek Napja
újabb nemzedék jövőjét alapozhatja 
meg. Mindennapi munkánkhoz az 
elődök példáiból meríthetünk erőt, 
hitet és bátorságot. Kitért arra, hogy 
bennünket, fiatalabbakat minősít az 
idősekhez való viszonyunk, minden 
cselekedetünk, ahogy az előttünk 
járó generációkkal bánunk.
Végül a felhőtlen szórakozásé lett a 
főszerep: Teremi Trixi és Kiss Zoltán 
énekművészek fergeteges operett 
gálával örvendeztették meg a kö-
zönséget. A jól ismert dallamokat a 
fellépőkkel együtt énekelte a lelkes 
közönség.
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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: október 31.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

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

Tibeti kézrátétes gyógyítás:     
csakratisztítás, karmaoldás, reinkar-
nációs utaztatás, csontozat korrek-
ciója, energiamasszázs, lelki okok 
feltárása.
Fendrich Veronika 06-30-988-2726

Víz-, fűtésszerelés és javítás.
Beleznai Zoltán 06-30-988-2725

A fényképen látható Csipetke 
névre hallgató sziámi kislánycica, 
Csákvár, Petőfi utcá-
ból, ahova fedeztetni 
vittük, 2017. július 25-
én elszökött.
Kérjük aki tud róla 
valamit, vagy látta va-
lahol, jutalom ellené-
ben kérjük értesítsen 
bennünket!
Telefonszám:  
06/20/5737089

APRÓHIRDETÉS

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  

2017. október 19-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%

Most rendelhető:  Házi perzseléssel készült bőrös félsertés fejjel
  Ára: 690 Ft/kg bruttó
Értékesítés/átvétel:  Telefonos egyeztetés szükséges

 a megrendelés elkészítése előtt
2-3 nappal!

Nagyobb mennyiségű rendelés esetén házhoz is szállítunk!

További információért és megrendelésért 
hívjon bizalommal: +3620/4998877

Vágóhidunkat részben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatásból hoztuk létre.

• A vágópont kiváló minőségű, ellenőrzött, bevizsgált hússal látja 
el a környékbeli üzleteket.

• A támogatásból megvalósított beruházás korszerű, kíméletes 
vágási technológiát biztosít, igazodva az uniós követelmé-
nyekhez.

• A vágópont magánszemélyek számára is biztosít vásárlási 
lehetőséget, így a kiváló minőségű hús a környékbeli lakosság 
számára is a feldolgozótól közvetlenül elérhető.

Keressuk
Dolgozzon otthonról !
Reklámtárgyak összeállítása. egye-
bek 
érd: 06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu  635 Ft/min,
06-12228397)

A kiadó díj ellenében hirdetéseket 
tesz közzé, azok tartalmáért azonban 
nem vállal felelősséget!


