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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának írásos 
tájékoztatója.

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

Itt tájékozódhatnak az óvodás 
és iskolás korú gyermekek be-
iratkozásának időpontjáról.

Az áprili 8-i országos képviselő-
választással kapcsolatos fonto-
sabb tudnivalók.

„Csákvár a Vértes fővárosa” – ol-
vasható az önkormányzat megújult 
honlapján. Ahhoz azonban, hogy 
ténylegesen térségi és szolgáltatási 
központként tekinthessünk város-
unkra, évtizedes lemaradást kell pó-
tolnunk a városfejlesztés területén 
– kezdte beszélgetésünket Illés Sza-
bolcs polgármester. Az itt élők és a 
hozzánk látogatók számára látványos 
fejlesztéseket hosszas előkészítő 
munka (igény felmérés, pályázat- és 
tanulmányírás, engedélyek beszer-
zése) előzi meg, amelyért mindenkit 
köszönet illet, akik részt vettek ben-
ne.

Tessely Zoltán országgyűlési képvi-
selőnek, aki térségi fejlesztésekért 
felelős miniszterelnöki biztos kezde-
tektől fogva részt vett az egyezteté-

A csákvári fejlesztésekről kérdeztük 
Illés Szabolcs polgármester urat
és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő urat

sekben és nagy segítséget nyújtott a 
forrásszerzésben. Nagy kihívás az itt 
élőkért dolgozni, az eredmények, az 
emberek boldogsága azonban iga-
zolja, megérik a nehézségek, és ez 
új erőt ad a mindennapok harcaihoz. 
Ez segít túllendülni kemény belpoli-
tikai támadásokon és megküzdeni a 
brüsszeli bevándorláspolitika Európa 
pusztulásával fenyegető terveivel – 
fogalmazott Tessely Zoltán ország-
gyűlési képviselőnk.

Melyek a településfejlesztés fő irá-
nyai Csákváron?

Illés Szabolcs polgármester: Nekünk 
mindig az itt élő emberek a legfon-
tosabbak. Ezért kulcsszavaink – az 
infrastruktúra-, a gazdaság- és a köz-
szolgáltatások fejlesztése, de találha-

tunk a támogatott projektek között 
olyanokat is, amelyek a helyi közös-
ségeket, a térségi együtt gondolko-
dást erősítik.

Tessely Zoltán országgyűlési képvise-
lő: Nagy dolog volt az orvosi rendelő 
körül bonyolódó évtizedes problé-
mák megoldása. Csákvár talán leg-
nagyobb fejlesztése a városközpont 
megújítása, amelynek keretében 
450 millió forint kormányzati támo-
gatásból minden igényt kielégítő 
Könyvtár és Közösségi Tér épül a vá-
rosközpontban, és további 40 millió 
forintból park, parkoló kialakítására 
kerül sor a helyiek által jól ismert Ba-
gó-ház helyén. Eredményes közbe-
szerzés esetén a kivitelezés azonnal 
megkezdődhet, mivel a kormányzati 
támogatás rendelkezésre áll. Régi 
vágyuk teljesülhet ez által az itt élők-
nek. Persze fontos a csatornahálózat 
fejlesztése, az utak és járdák építése, 
korszerűsítése.

A városközpont fejlesztés infrastruk-
túra- és egyben intézményfejlesztés 
is. Milyen további fejlesztések vár-
hatók még az előbbi területen?

Illés Szabolcs polgármester: Szorosan 
kapcsolódik a városközpont fejlesz-
téshez a Zöld város projekt, amely 
80 millió forint pályázati pénz fel-
használásával elsősorban a Szabad-
ság téri park megújítására irányul. 
Ezen kívül standok beszerzését, a 
Sportközpontban található WC felújí-
tását, a települési rendezvények fel-
tételeinek javítását és termelői piac 
szervezését tartalmazza. A projekt 
megvalósítására kiírt közbeszerzés 
folyamatban van.

IDe sorolnám a fenntartható telepü-
lési közlekedésfejlesztés projektet is, 
melynek keretében 60 millió forint-
ból kerékpáros nyom és kerékpárút 
épül a város több pontján, továbbá 
kerékpártárolók és egyéb létesítmé-
nyek létesülnek. A pályázat tartalmaz 
B+R parkoló, a Szabadság tér 3. előtt 
gyalogátkelőhely, a Posta – Berényi 
út közötti szakaszon P+R parkoló 
építést és lehetőséget ad a Dózsa 
György utcai, a Gánti út 69. előtti és 
a Kossuth utcai buszmegálló felújítá-
sára is.

Tessely Zoltán országgyűlési képvi-
selő: Ezek a fejlesztések mind-mind 
hozzájárulnak a település külső 
megjelenésének átalakulásához, egy 
barátságos, nyugodt kisváros képét 
erősítve az ide érkezőkben. Csákvár 
csodálatos fekvése visszatükröződik 
az itt élő emberek életvitelében is. A 
polgármesterük által felsorolt, meg-
valósítás alatt álló fejlesztések mind-
egyike régi álmaik megvalósulása. 
Persze tudom, vannak ezeknél még 
nagyobb álmaik is. És látom, hogy 
nem is tétlenkednek azokat valóra 
váltani. 

Milyen a csákvári intézmények álla-
pota, és milyen fejlesztések várha-
tók ezen a területen?

Illés Szabolcs polgármester: Megújul 
az óvoda Ady Endre utcai épülete. 60 
millió forintból sor kerül nyílászáró 
cserére, külső felület, padlásfödém 
szigetelésre, fűtési gépészeti rend-
szer és tetőfedés cserére. A kivitele-
zésre kiírt közbeszerzési eljárás folya-
matban van. 

Folytatás a következő oldalon.
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Megemlíteném még az orvosi ren-
delő felújítás újabb szakaszát, amely 
tetőhéjazat cserét, az épülethatároló 
szerkezetek (fal, zárófödém) hőszi-
getelését, napelem és napkollektor 
felszerelését, valamint nyílászáró- és 
burkolatcserét foglal magába. A cél-
egyenesben lévő felújítás értéke ösz-
szesen 30 millió forint. 

Tessely Zoltán országgyűlési képvise-
lő: Az alapfokú köznevelés területén 
az állami fenntartás most lehetőség 
biztosít olyan fejlesztések végrehaj-
tására is, amelyekkel a múltban a 
rossz kormányzati politika miatt tel-
jesen eladósodott települések nem 
tudtak megbirkózni. Továbbra is az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
iskolában a helyi közszolgáltatások 
színvonalát emeli, hogy 230 millió 
forintból sikerülne megvalósítanunk 
az iskola főépületének hőszigetelé-
sét, a nyílászárók cseréjét, a fűtési 
rendszer korszerűsítését, valamint 
a kötelező akadálymentesítést (be-
járat, mosdó, rámpa tekintetében). 
Ennek a projektnek a tervezése, a 
közbeszerzés előkészítése folyamat-
ban van. A másik, kisebb fejlesztés-
sel 24,2 millió forintból megújul az 
iskola külső udvara, a térkő burkolat, 
a tornaterem sportpadlózata és 2 da-
rab motoros vezérlésű kosárpalánk 
beszerzésére kerül sor.

Gazdaságfejlesztésre is érkezik pá-
lyázati forrás?

Illés Szabolcs polgármester: Két pro-
jekt – a turizmus- és az iparterület 
fejlesztés sorolható ide. Turizmus-
fejlesztésre 60 millió, iparterület 
fejlesztésre 135 millió forintot pá-
lyázott sikeresen az önkormányzat. 
Előbbi támogatásból a megújuló 
Ébner-házban turisztikai fogadótér, 
ajándékbolt, kerékpár kölcsönző 
és kávézó kialakítására kerül sor, a 
Fazekas-házban pedig a födém szi-
getelése, a járda vízelvezetés miatti 
módosítása, kerítésépítés, pergola 
és kemence építése, vitrinek beszer-
zése valósul meg. Ezen kívül hang-
technikai eszközök és kerékpárok 
beszerzését, kiadványok szerkeszté-
sét, a Csákvár könyv újranyomását, 
továbbá marketing tevékenységeket 
tartalmaz a pályázat. Az iparterület 
fejlesztési projekt keretében szolgál-
tató épület épül, amely a gazdasági 
szereplők igényeitől függően – leg-
alább négy vállalkozás részére – nyújt 
majd szolgáltatásokat. A turizmusfej-
lesztési projekt közbeszerzési eljárá-
sa, az iparterület fejlesztés engedé-
lyeztetési eljárása folyamatban van.

Több település közösen megvaló-
suló humánerőforrás fejlesztési pá-
lyázatának konzorciumvezetője is 
Csákvár. Milyen előnyöket jelent ez 
a város számára?

Tessely Zoltán országgyűlési képvise-
lő: Az egyik legfontosabb feladatunk, 
hogy segítsük közösségeinknek meg-
élni a közösségi lét előnyeit. Örülök, 
hogy az ilyen jellegű közösségépítés-
re is léteznek pályázati források; és 
megnyugtatónak tartom azt is, hogy 
a Csákvári Közös Önkormányzati Hi-
vatalban dolgozók – tudásuknak és 
felkészültségüknek köszönhetően 
– nagy költségvetésű, több telepü-
lés életét érintő fejlesztések meg-
valósítását is koordinálni tudják. A 
helyi identitás és kohézió erősítése 
a Bicskei kistérségben projektben 
– Csákvár mellett – választókerüle-
temből 6 település (Bodmér, Gánt, 
Vértesboglár, Etyek, Alcsútdoboz és 
Felcsút) vesz részt. Csákváron ebből 
a támogatásból közel 30 millió forint 
hasznosul – több éven keresztül ad-
venti rendezvénysorozat, valamint 
testvérvárosi találkozó finanszírozá-
sára kerül sor. A projekt keretében 
ezen kívül még helyi cselekvési terv 
készítésére, a közösségi tevékenység 
történeti feltárására, eseménynaptár 
készítésére és közösségszervező al-
kalmazására, továbbképzésére kerül 
sor.

A másik jelentős közös pályázat a hu-
mánszolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben, amelynek megvaló-
sításában nyolc térségi település és 
két nonprofit kft. vesz részt. Az 500 
millió forint összegű támogatásból 
valamivel több, mint 125 millió fo-
rint Csákváron hasznosul. Rendez-
vények szervezése, eszközbeszerzés, 
képzések és előadások, ingyenes wifi 
szolgáltatás, mentorálási tevékeny-
ség, védőoltások, ösztöndíj program, 
táborszervezés és a Velencei-tó irá-
nyába nyári közösségi közlekedés 
szervezése, valamint egy fő projekt-
asszisztens bére finanszírozható eb-
ből az összegből.

A választási kampányban az ellen-
zéki pártoknak szinte egyetlen for-
gatókönyvének látszik a korrupciós 
kártya kijátszása. Mi erről az Ön vé-
leménye? 

Tessely Zoltán:  Eddig minden vá-
daskodásuk alaptalannak bizonyult. 
Az elmúlt hetekben az országos po-
litikában ez a korrupciós vádaskodás 
egészen erőteljesen megjelent. En-
nek egyszerű az oka. Az emberek fel-
teszik maguknak a kérdést: „Ki lehet 
korrupt?”, amit aztán rögtön meg is 

válaszolnak: „Az, akinek lehetősé-
ge van rá”. Ez nyilván ezért tud na-
gyon kényelmes ellenzéki kampány-
témává válni, még akkor is, ha erre 
semmiféle bizonyítékkal nem tudtak 
eddig előrukkolni. Csak megy a kia-
bálás, kígyót-békát összehordanak. 
Érdemes ezt a témát kibeszélni, és 
azt szeretném, ha a gárdonyiak nem 
hagynák becsapni magukat. Talán 
nem meglepő, hogy azok a pártok a 
leghangosabbak a korrupció téma-
körében, akik még soha nem jutottak 
felelősségteljes, vezető pozícióba – 
de már így is több korrupciós ügyük 
van, mint bárkinek, aki valaha is irá-
nyított.

Csákvár Önök szerint valóban a Vér-
tes fővárosává válhat? 

Illés Szabolcs polgármester: Ha csak 
az előbb említett fejlesztési forrá-
sokat veszem figyelembe, akkor is 
nyugodt szívvel állíthatom, hogy vá-
rosunkba ilyen rövid idő alatt ennyi 
fejlesztési forrás még soha nem érke-
zett. Összességében közel 3 milliárd 
forintot számoltam össze a szennyvíz 
beruházás és a 8126-os számú főút 
felújításának költségeivel együtt, ami 

Csákvár éves költségvetésének két és 
félszerese. Köszönet illeti Magyaror-
szág Kormányát, az itt élő embere-
ket és Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő urat, aki mindig elérhető 
számunkra és korrekt partnere az 
önkormányzatnak.

Tessely Zoltán országgyűlési képvi-
selő: Valóban, ha mindazoknak a be-
ruházásoknak az értékét összeadjuk, 
amelyek vagy megvalósultak, vagy 
már a megvalósításuk folyamatban 
van, akkor a szám: közel 3 milliárd 
forint. Hiszem, vált vállnak vetve 
megőrizhetjük elért eredményeinket 
és még sokat tehetünk nemzetünk 
felemelkedéséért, azért, hogy ma-
gyarként magyar hazában élhessünk 
méltó magyar életet a Kárpát-me-
dencében. Így hát nyugodt szívvel 
mondhatjuk ki: a Csákváron élőknek 
2010-2018 közötti 2 kormányciklus 
alatt sikerült tán nem is egy lépést 
előre lépniük a saját életükben. 
Őszintén gratulálok hozzá, és ha 
ezekben nekem is lehetett némi sze-
repem – az igazán örömömre szolgál. 

Köszönöm a beszélgetést! 

a szerkesztők

  1848      2018 

Meghívó 
Csákvár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a 

település lakosait 

2018. március 14-én (szerda)18 órakor  
az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc  

170. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségére 
 

Ünnepi beszédet mond: Illés Szabolcs polgármester 
„Csákvárért Díj” átadása 

Műsort adnak: az Esterházy Móric Nyelvoktató 
Német Nemzetiségi Általános Iskola 5. évfolyamos 

diákjai, illetve Vörös Edit és Kiss Zoltán 
Ünnepélyes koszorúzás: a műsort követően  

a Szabadság téri Hősi Emlékműnél

Folytatás az előző oldalról.
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Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. február 
27. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését, amelyen először 
tájékoztató hangzott el a vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettség teljesíté-
séről, majd a két ülés között végzett 
munkáról és a lejárt határidejű ha-
tározatok végrehajtásáról szóló je-
lentés elfogadása után sor került az 
önkormányzat és intézményei 2018. 
évi költségvetési rendelete, valamint 
az ahhoz szorosan kapcsolódó testü-
leti határozatok (stabilitási, bevétel-
növelést és kiadáscsökkentést célzó, 
önként vállalt feladatok finanszírozá-
sáról szóló) elfogadására.

Döntés született az önkormányzat 
2018. évi közbeszerzési tervéről, az 
Állami Számvevőszék utóellenőrzési 
jelentésében meghatározott felada-

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. február 
28. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését, amelyen a Kép-
viselő-testület 2018. május 31-re 
módosította a záportározó projekt 
első mérföldkövének határidejét, 
majd döntött a lejárt határidejű ha-
tározatok végrehajtásáról és a két 
ülés között végzett munkáról szóló 
jelentés elfogadásáról. Ezt követően 
sor került az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése, valamint a stabilitási 
határozat és a 2018. évi közbeszerzé-
si terv elfogadására.

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ezután a Bicskei 
Önkormányzati Tűzoltóság és Ercsi 
Református Missziói Gyülekezet ön-
kormányzati támogatás felhaszná-
lásáról szóló elszámolását, majd a 
községi önkormányzat csatlakozott 
a Minority SafePack – „Egymillió alá-
írás az európai sokszínűségért” című 
kisebbségvédelmi kezdeményezés-
hez. 

Képviselő-testületi hírek  – Csákvár

A bodméri képviselő-
testület üléséről 

tok végrehajtásáról, az óvodai beíra-
tás időpontjának meghatározásáról 
és az országgyűlési választásra tör-
ténő felkészülésről szóló tájékoztató 
megismeréséről. Ezután tájékoztató 
hangzott el az önkormányzat által 
benyújtott, folyamatban lévő pályá-
zatokról. Határozatot hozott a Kép-
viselő-testület az önkormányzat által 
2017. évben támogatott szervezetek 
elszámolásának tudomásul vételéről 
és az államháztartáson kívüli szer-
vezetek 2018. évi pályázati felhívá-
sának hivatali egyeztetésre történő 
visszaadásáról.

Döntést hoztak még a képviselők:
• a Tanyagondnoki Szolgálat 2017. 
évi működéséről szóló beszámoló el-
fogadásáról,
• az egészségügyi alapellátás szolgál-
tatói (háziorvosok, fogorvosok, gyer-

mekorvos) tavalyi feladat-ellátási be-
számolói elfogadásáról,
• gyalogos átkelőhelyekhez jelzőbe-
rendezések kiépítéséről szóló tájé-
koztatás elfogadásáról,
• bérlakás piaci alapon történő bér-
beadásáról és
• lakásbérleti szerződésminták elfo-
gadásáról.

Ezután Csákvár Város Önkormányza-
ta csatlakozott a Minority SafePack 
– „Egymillió aláírás az európai sokszí-
nűségért” elnevezésű kezdeménye-
zéshez, amelynek aláírásgyűjtő ívét a 
Hivatal ügyfélszolgálati pultjánál bár-
ki elláthat kézjegyével. Elfogadták a 
képviselők a Szavazatszámláló Bizott-
ságok tagjainak és póttagjainak meg-
választásáról szóló jegyzői javaslatot, 
majd döntöttek a csákvári iparterü-
let fejlesztéssel összefüggő villamos-

energia ellátási igényről, a Jókai és 
Tompa utca felújítására meghívásos 
ajánlattételi felhívás közzétételéről, 
valamint a „Közösségi tér és Könyv-
tár építése vállalkozási szerződés ke-
retében” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredménytelenné nyilvánításáról.

A nyilvános ülést követően, zárt ülé-
sen tárgyalta a Képviselő-testület a 
Csákvárért díj adományozásáról, a 
Csákvár II. háziorvosi körzet ellátásá-
ról és a rendelő rezsiköltség megosz-
tásról szóló előterjesztést.    

A Képviselő-testület nyilvános ülé-
sén készült felvétel a Csákvári TV-ben 
látható, míg a nyilvános ülés jegyző-
könyve az önkormányzat hivatalos 
honlapján (www.csakvar.hu) olvas-
ható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Ezután döntés született arról, hogy 
Bodmér Község Önkormányzata a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél kez-
deményezi a 8126 jelű főút 25.000 
km és 26.000 km közötti szakaszának 
veszélyes útszakasszá nyilvánítását, 
továbbá kéri a megfelelő jelzések ki-
helyezését.

Végül, az aktuális ügyek napirend 
keretében határozatot hoztak a kép-
viselők arról, hogy egyes önkormány-
zati tulajdonú zöldfelületek kaszálá-
sára vállalkozói árajánlatokat kérnek, 
és tudomásul vették a Belügyminisz-
térium államtitkára, Pogácsás Tibor 
újabb kormányzati támogatási igény-
re vonatkozó elutasító levelét.

Az ülés jegyzőkönyvét Bodmér Köz-
ség Önkormányzata hivatalos hon-
lapján (www.bodmer.hu) és – ügy-
félfogadási időben – a Faluházban 
elolvashatják az érdeklődők.

Katona László 
polgármester
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Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke a 
2/2018. (I. 11.) KE határozatában az 
országgyűlési képviselők választását 
2018. április 8.-ra tűzte ki. A választás 
egyfordulós, mandátumot az a jelölt 
szerez, aki a legtöbb érvényesen le-
adott szavazatot kapta. 

A választás település szintű lebo-
nyolítása a Helyi Választási Iroda 
feladata, így többek között a válasz-
tás előkészítése, szervezése, a vá-
lasztópolgárok, a jelöltek és a jelölő 
szervezetek tájékoztatása, a válasz-
tási névjegyzék vezetése, a választás 
technikai feltételeinek biztosítása, a 
szavazóköri eredmények összegyűj-
tése, továbbítása.  Ha a választással 
kapcsolatban bármilyen kérdésük 
van, forduljanak hozzánk bizalom-
mal. 

A Helyi Választási Iroda 
vezetője Tóth Jánosné, hivatali helyi-
ségének címe: Csákvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal Csákvár Szabadság 
tér 9.

telefonsz.: 582-310/12. 
mobil:06-30-292-9967, 
e-mail: jegyzo@csakvar.hu

Átjelentkezés, külföldön történő 
szavazás, nemzetiségi névjegyzék-
be való felvétel, levélben szavazás, 
mozgóurna igénylés: 

1. Ha a választópolgár a szavazás 
napján Magyarországon, de lakóhe-
lyétől eltérő településen tartózkodik, 
átjelentkezéssel szavazhat. Az átje-
lentkezés iránti kérelmet a lakcíme 
szerinti helyi választási irodánál leg-
később április 6-án 16,00 óráig lehet 
benyújtani.

2. Ha a magyarországi lakcímmel 
rendelkező választópolgár a szavazás 
napján külföldön szeretne élni a vá-
lasztójogával, külképviseleten adhat-
ja le szavazatát. A külképviseleti név-
jegyzékbe történő felvétel legkésőbb 
2018. március 31-én 16,00 óráig kér-
hető a lakcím szerinti helyi választási 
irodából.

3. Az a választópolgár, aki vala-
mely nemzetiséghez tartozónak vall-
ja magát, és nemzetiségi választópol-
gárként kíván szavazni, annak 2018. 
március 23-án 16,00 óráig kell kérnie 
a nemzetiségi névjegyzékbe való fel-
vételét, ezzel egyidejűleg azt, hogy 
az az országgyűlési képviselő válasz-
tásra is terjedjen ki.  Amennyiben az 
országgyűlési képviselő választáson 

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2018. január 10-én Prekop Nolina a 
Kastélyparkba,
2018. február 1-jén Nobisz Alexandra 
a Gánti utcába,
2018. február 6-án Vass Marcell Ben-
ce a Bem utcába,
2018. február 12-én Bágyi Borka a 
Tompa utcába,
2018. február 13-án Mészáros Regi-
na a Gánti utcába,
2018. február 15-én Sziládi Eszter a 
Kenderesi utcába
2018. február 24-én Kardos-Molnár 
Szófia a Berényi utcába,
2018. február 28-án Sáfrán Kristóf a 
Sashegy dűlőre.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

Floriana 
Könyvtár

El Camino
2018. március 23. 17.00

Stegmayer Erzsébet
vetítéssel egybekötött beszámolója

Szerdánként
hosszabb nyitvatartással

18 óráig
várjuk Önöket a könyvtárban!

Csákvár, Széchenyi u. 8.

Hétfőn szünnap
Kedd 9-12; 13-17 óráig

Szerda 9-12; 13-18 óráig
Csütörtök 9-12; 13-17 óráig

Péntek 9-12; 13-17 óráig
Szombat 8-12 óráig

Az április 8-i országgyűlési 
képviselő-választással 
kapcsolatos fontosabb tudnivalók

nemzetiségi választópolgárként akar 
részt venni, akkor nem szavazhat 
pártlistára, hanem csak a nemzetisé-
gi országos önkormányzata által állí-
tott listára szavazhat az egyéni jelölt 
mellett. 

4. A magyarországi lakcímmel 
nem rendelkező választópolgár a le-
vélben szavazók névjegyzékébe tör-
ténő felvételét március 24-én 16,00 
óráig kérheti. 

5. Az a választópolgár  aki a sza-
vazóköri névjegyzékben szerepel, de 
egészségi állapota, fogyatékossága 
vagy fogva tartása miatt nem tud 
megjelenni a szavazóhelyiségben, 
április 6-án 16,00 óráig mozgóurnát 
igényelhet a Helyi Választási Irodá-
nál. A szavazás napján mozgóurnát 
kérni a Szavazatszámláló Bizottságtól 
lehet legkésőbb 15,00 óráig. 

6. Ha a választópolgár a szavazás 
napján a lakóhelyétől eltérő telepü-
lésen tartózkodik, erre a címre is igé-
nyelhet mozgóurnát, de ez esetben 
először át kell jelentkeznie, és az át-
jelentkezést követően lehet mozgó-
urnát kérni.    

A kérelmek benyújthatóak a Helyi 
Választási Irodánál, vagy elektroni-
kus úton a www.valasztas.hu        hon-
lapon. 

Szavazás: 
A szavazóhelyiségben az szavazhat, 
aki a szavazóköri névjegyzéken sze-
repel. A névjegyzék az Önkormány-
zati Hivatalban nyitvatartási idő alatt 
megtekinthető. A névjegyzékből való 
kihagyás, törlés, vagy a névjegyzékbe 
való felvétel miatt 2018. április 6-ig 
lehet kifogást benyújtani. 

A választópolgárok szavazataikat a 
szavazókörönként kialakított, alábbi 
címen lévő szavazóhelyiségben ad-
hatják le, hogy pontosan melyikben 
azt a közlemúltban kézhez kapott vá-
lasztási értesítő tartalmazza, aki nem 
kapott ilyen értesítést, az a Jegyzőnél 
jelezze. 

Csákvári szavazóhelyiségek címei:

01. szavazókör: Csákvár Ady Endre u. 
2. Óvoda 

02. szavazókör: Csákvár Szabadság 
tér 13. Óvoda (Igazolással szavazók-
nak kijelölt szavazókör)

03. szavazókör: Csákvár Kastélypark 

2. Kórház Kultúrterem

04. szavazókör: Csákvár Szent István 
u. 3. Régi Iskola

05. szavazókör: Csákvár Szent István 
u. 2. Református Óvoda 

Bodméron a szavazóhelyiség címe:
01. szavazókör: Bodmér Vasvári Pál 
u. 58. Faluháza

A szavazóhelyiségekben a választás 
napján 6,00 órától 19,00 óráig lehet 
szavazni annak a választópolgárnak, 
aki a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, és érvényes okmányokkal 
igazolja a személyi azonosságát, vala-
mint lakcímét vagy személyi azonosí-
tóját. Érvényes okmányok bemutatá-
sa nélkül a választójog gyakorlására 
nincs lehetőség, ezért az okmányok 
érvényességi idejét ellenőrizni kell. A 
Bicskei Okmányirodában a személy-
azonosításra alkalmas okmányok 
megújítására, kiváltására, cseréjére 
és pótlására április 6.-án, 7.-én, és 
8.-án 7,00 – 19,00 óráig tartó nyitva-
tartási idő alatt is van még lehetőség. 

A Szavazatszámláló Bizottság vissza-
utasítja azt a választópolgárt, aki
• nem tudja személyazonosságát és 
lakcímét vagy személyi azonosítóját 
igazolni,
• nem szerepel a kinyomtatott szava-
zóköri névjegyzékben
• már szavazatott,
• megtagadja a szavazólap átvételé-
nek a névjegyzék aláírásával történő 
igazolását.

A szavazás során a szavazóhelyiség-
ben két szavazólapot kap a választó-
polgár,  egy egyéni  választókerületi 
szavazólapot és egy országos párt-
listás szavazólapot. A nemzetiségi 
választópolgár - amennyiben kérte 
a kiterjesztést - pártlistás szavazólap 
helyett nemzetiségi listára szavaz. 
Érvényesen szavazni csak a hivatalos 
szavazólapon szereplő  egy egyéni je-
löltre, és egy pártra lehet.  

Az országgyűlési választásokkal 
kapcsolatban tájékozódhat a www.
valasztas.hu honlapon valamint 
Csákvár Város honlapján, közvetlenül  
felvilágosításért a Helyi Választási 
Irodához fordulhat.

Tóth Jánosné
HVI vezető 
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Csákvár Városi Önkormányzata érte-
síti azokat a szülőket, akiknek gyer-
meke a harmadik életévét 2018. 
augusztus 31.-ig betölti, valamint a 
2018/2019. nevelési év során tölti be 
a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzés-
be kerülnek), hogy a fenntartásában 
lévő óvodákban az óvodai  jelentke-
zési időpontokat 2018/2019. nevelé-
si évre az alábbiak szerint határozta 
meg:

április 23-án (hétfő) 8 – 16 óráig
április 24-én (kedd) 8 – 16 óráig
április 25-én (szerda) 8 – 17 óráig
április 26-án (csütörtök) 8 – 16 óráig
április 27-én (péntek)  8 – 12 óráig.

A beíratás helyszíne: 
Csákvári Mese – Vár Óvoda és Böl-
csőde – 8083 Csákvár Ady E. u. 2.

Csákvár Város Önkormányzatának 
óvodáiban: általános óvodai nevelés, 
valamint az integráltan nevelhető sa-
játos nevelési igényű gyermekek ne-
velése folyik.

A szülő az óvodai nevelésben tör-
ténő részvételre jogszabály alapján 
kötelezett gyermekét köteles beírat-
ni az önkormányzat által közzétett 
közleményben vagy hirdetményben 
meghatározott időpontban. A napi 
négy órában óvodai nevelésre köte-
lezett gyermek szülője, amennyiben 
gyermeke az óvodakötelezettségét 
külföldön teljesíti, köteles arról a be-
iratkozás idejének utolsó határnapját 
követő tizenöt napon belül írásban 
értesíteni a gyermek lakóhelye, an-
nak hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt.

A szabálysértésekről, a szabálysérté-
si eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 247. § a) pontja alapján az 
a szülő vagy törvényes képviselő, aki 

a szülői felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeket kellő időben az 
óvodába nem íratja be, szabálysér-
tést követ el.

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében 
az óvoda a gyermek hároméves ko-
rától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény.

Az óvodai nevelés a gyermek neve-
léséhez szükséges, a teljes óvodai 
életet magában foglaló foglalkozások 
keretében folyik a 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 12. § alapján. A Nkt. 
49. § (1) bekezdése értelmében az 
óvodába a gyermek harmadik élet-
évének betöltése után vehető fel.

Az óvoda felveheti azt a körzetében 
lakó gyermeket is, aki a harmadik 
életévét a felvételétől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy min-
den, a körzetben lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel ren-
delkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme tel-
jesíthető (Nkt. 8. § (1)).

A szülő gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti. A jelent-
kező gyermekek felvétele, fogadása 
az óvodai nevelési évben - amennyi-
ben azt a férőhelyek száma lehetővé 
teszi - folyamatosan történik.

Felvehető gyermekek: Elsősorban 
a körzetben lakóhellyel rendelkező 
gyermekek, valamint a körzetben 
dolgozó szülők gyermekei kerülnek 
felvételre. Szabad kapacitás esetén 
más körzetből is vehető fel gyermek.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni 
azt a gyermeket, aki életvitelszerűen 
az óvoda körzetében lakik (a továb-
biakban: kötelező felvételt biztosító 
óvoda).

Óvodai beiratkozás
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, 
ha a gyermek a kötelező felvételt 
biztosító óvoda körzetében találha-
tó ingatlant otthonául használja és 
az ilyen ingatlan a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántar-
tásában a gyermek lakóhelyeként 
vagy tartózkodási helyeként az óvo-
dai beiratkozás első határnapját 
megelőző három hónapnál régebb 
óta szerepel.

Amennyiben ez nem teljesül, vagy 
azok ellenére bármely körülmény 
alapján arra lehet következtetni, 
hogy a gyermek a nyilvántartásban 
szereplő lakhelyén vagy tartózkodá-
si helyén nem életvitelszerűen lakik, 
úgy az óvodavezető jogosult felszólí-
tani az óvodába jelentkező gyermek 
szülőjét, hogy az életvitelszerű kör-
zetben lakás tényét akként igazolja, 
hogy a felszólítás kézhez vételétől 
számított 15 napon belül bemutatja 
a területileg illetékes védőnőtől szár-
mazó, a védőnői ellátás igénybevéte-
lét igazoló nyilatkozatot.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges 
iratok:
• A gyermek nevére kiállított szemé-
lyi azonosító,
• A gyermek nevére kiállított lakcí-
met igazoló hatósági igazolvány,
• A gyermek TAJ kártyája,
• A szülő (gondviselő) személyi azo-
nosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvéte-
li kérelmek elbírálásáról - a döntést 
megalapozó indoklással, a felleb-
bezésre vonatkozó tájékoztatással - 
írásban értesíti a szülőket legkésőbb 
a beiratkozásra kiírt utolsó határna-
pot követő huszonegyedik munkana-
pon.

Az óvoda döntése ellen a szülő a köz-
léstől, ennek hiányában a tudomásá-
ra jutásától számított tizenöt napon 
belül eljárást megindító kérelmet 
nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 
37. §). Az óvodavezető az eljárást 
megindító kérelmet, az ügy összes 
iratával nyolc napon belül - elbírálás 
céljából a fenntartó önkormányzat 
jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben 
a fenntartó jár el és hoz másodfokú 
döntést. A szülő a fenntartó döntésé-
nek a bírósági felülvizsgálatát kérheti, 
a közléstől számított harminc napon 
belül, jogszabálysértésre hivatkozás-
sal. Ezen eljárás pontos határidőit az 
adott óvodák és fenntartóik határoz-
zák meg. Az új gyermekek fogadása a 
nevelési év első napjától folyamato-
san történik.

Az óvodák szeretettel várnak minden 
gyermeket!

Óvodakóstolgató
2018. április 16, 17, 18-án 1000 – 
1200 és 1530 – 1630 között.

Az érdeklődők
• bepillantást nyerhetnek az óvoda 
életébe
• bekapcsolódhatnak a gyermekek-
nek szervezett tevékenységekbe
• feltehetik kérdéseiket az óvoda 
működésével, szokásaival, szabályai-
val kapcsolatban.

Helyszínei:
Csákvári Mese – Vár Óvoda és Böl-
csőde – 8083 Csákvár Ady E. u. 2.

Csákvári Mese – Vár Óvoda és Böl-
csőde Tagóvodája – 8083 Csákvár 
Szabadság tér 13.

A kormányablakok meghosszabbított nyitva tartási ideje
Csak érvényes személyi okmányok-
kal szavazhatunk április 8-án. Meg-
hosszabbítják a kormányablakok 
nyitva tartási idejét az országgyűlé-
si képviselők 2018. évi választásával 
összefüggésben, április 6. és április 
8. között. 

Magyarország köztársasági elnöke 
április 8-ára tűzte ki az országgyűlé-

si képviselők általános választását. A 
szavazás napján, a szavazóhelyiség-
ben az a választópolgár adhatja le 
voksát, aki a névjegyzékben szerepel, 
és érvényes okmánnyal - személy-
azonosító igazolvánnyal, útlevéllel 
vagy vezetői engedéllyel – igazolja 
személyazonosságát, valamint a lak-
címkártyával a lakcímét és személyi 
azonosítóját. A lejárt érvényességű 

okmányokkal rendelkezők nem sza-
vazhatnak, őket a szavazatszámláló 
bizottság köteles visszautasítani.

A választások zavartalan lebonyolítá-
sa érdekében, a választójog gyakor-
lását biztosítandó, a kormányablakok 
az április 6. és április 8. közötti na-
pokon (péntektől vasárnapig) meg-
hosszabbított nyitva tartási idővel, 

reggel 7 órától 19 óráig az ügyfelek 
rendelkezésére állnak, a személy-
azonosításra alkalmas okmányok 
megújítására, kiváltására, cseréjére 
és pótlására irányuló ügyintézés ér-
dekében.

 Fejér Megyei Kormányhivatal
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Február 23-án délután csákvári fellé-
pésük előtt az Experidance társulat 
négy tagja táncházat tartott a helyi 
iskola tornatermében. Bemelegítés-
ként és a levezetőben játékos foglal-
kozásban volt részük a gyerekeknek.

Kétszer egy órában sajátíthatták 
el először a kicsik, majd a nagyok a 
társulatra jelemző tánclépéseket, 
megismerkedtek az olyan néptánci 
elemekkel, mint a hegyező, bokázó, 
cifra.  A második órában a nagyob-
bakkal könnyebben ment a közösen 
koreografált tánc begyakorolása. A 
gyerekek nagyon élvezték ezt a kü-
lönleges táncórát, melyen újabb és 
újabb elemekkel tarkíthatták a már 
megismert mozdulatokat. Az ese-
mény érdekessége, hogy a társulat 
korábban csak egyszer, Eszterházán 
tartott hasonlót.

Az esti előadásban a Nostradamus  
Világok Vándora című zenés produk-
ciót láthatta a helyi és a környékről 
érkezett közönség a Tersztyánszkiy 
Ödön Sportközpontban, ahova  He-
gyeshalomról jött a legtávolabb élő 

Értesítem az érintett szülőket, tör-
vényes képviselőket (továbbiakban 
együtt: szülök), hogy a 2018/2019. 
tanévre történő általános iskolai be-
iratkozásra az alábbi időpontokban 
kerül sor:

2018. április 12-én (csütörtökön) 8 
órától 19 óráig,

2018. április 13-án (pénteken) 8 órá-
tól 19 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (továbbiakban: 
Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében 
Magyarországon minden gyermek 
köteles az intézményes nevelés-ok-
tatásban részt venni, tankötelezett-
ségét teljesíteni. A tankötelessé váló, 
azaz 2012. augusztus 31-ig született 
gyermekét a szülő köteles beíratni a 
lakóhelye, ennek hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes vagy a 
választott iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési in-
tézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIIÍ.31.) EMMI rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 21. § (1) 
bekezdése értelmében a tankötele-
zettség megkezdésének feltétele a 

gyermek iskolába lépéséhez szüksé-
ges fejlettségének megléte, annak 
igazolása. Az iskolába lépéshez szük-
séges fejlettséget az óvoda igazolja.

A beiratkozáskor be kell mutatni a 
gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló ható-
sági igazolványt, továbbá az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettség eléré-
sét tanúsító igazolást.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az 
általános iskolaköteles felvenni azt a 
tanköteles tanulót, aki életvitelsze-
rűen az általános iskola körzetében 
lakik. A kötelező felvételt biztosító 
iskolák felvételi körzeteit a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal Székesfehérvári 
Járási Hivatala a honlapján nyilvános-
ságra hozza. A felvételről első fokon 
az iskola igazgatója dönt a rendelet-
ben foglalt eljárásrend szerint.

A jelentkezés elutasítása esetén a 
szülő jogszabálysértésre vagy érdek-
sérelemre hivatkozással nyújthat be 
fellebbezési kérelmet a kézhezvétel-
től számított 15 napon belül. Az eljá-
rást megindító kérelmet az elutasító 
döntést hozó iskolához kell benyújta-
ni a Székesfehérvári Tankerületi Köz-
pont igazgatójának címezve, illetve, 

ha nem állami fenntartású az intéz-
mény, akkor annak fenntartójához 
kell címezni.

A fenti rendelkezések szerinti kör-
zet meghatározás nem érinti a szülő 
szabad iskolaválasztáshoz való jogát. 
Amennyiben a választott iskola a 
gyermek felvételét elutasító döntést 
hoz (a fellebbezést követően is), a 
szülő a gyermekét a döntés jogerőre 
emelkedését követő öt napon belül 
köteles beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára.

A nem magyar állampolgár kiskorú 
akkor tanköteles Magyarországon, 
ha

• menekült, oltalmazott, menedé-
kes, valamint a menedékjogról szóló 
törvény alapján befogadott jogállású

• a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyek beuta-
zásáról és tartózkodásáról szóló tör-
vény szerint

a szabad mozgás és tartózkodás jogát 
Magyarországon gyakorolja

• a harmadik országbeli állampolgá-
rok beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló törvény hatálya alá tartozik, és

bevándorolt vagy letelepedett jog-
állású, vagy Magyarország területén 
való tartózkodásra jogosító engedély-
lyel rendelkezik

A feltételek meglétét a tanuló ne-
velési-oktatási intézménybe történő 
felvételénél igazolni kell.

A nem magyar állampolgár, amíg 
megfelel a fenti feltételeknek, az is-
kolai nevelést-oktatást a tankötele-
zettség fennállása alatt a magyar ál-
lampolgárokkal azonos feltételekkel 
veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülői felügyelete vagy gyámsá-
ga alatt álló gyermeket kellő időben 
az iskolába nem íratja be, szabálysér-
tést követ el.

Kérem a kedves szülőket, hogy a jel-
zett napokon tegyenek eleget gyer-
mekük általános iskolai behatási kö-
telezettségüknek.

Szabó Gábor járási hivatalvezető
Fejér Megyei Kormányhivatal 

Bicskei Járási Hivatala

Általános iskolai beiratkozás

Nostradamus Csákváron

néző. A társulat technikai háttere 
igazi színházi miliőt varázsolt a bel-
ső térből, elfeledtetve a nézőkkel a 
sportközpontra jellemző hangulatot.

A produkció címszerepében Ganxta 
Zolee alakította Nostradamust, aki 
korokon és országokon át kalauzolta 
feleségét a színpadon. A megidézett 
népek táncában az Experidance-
repertoár leglátványosabb koreográ-
fiáit ötvözte a társulat 22 táncosa. A 
művészek nem csupán  tánctudásuk-
kal kápráztatták el a közönséget, a 
fellépést a jelenetenként váltogatott 
rengeteg jelmez és a színpadi fény-
technika is színesítette.

A fergeteges előadásra 260-an vál-
tottak jegyet.
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A Vitézi Rend Fejér Széket képvisel-
ve vitéz Pintér András, Fejér megye 
székkapitánya, vitéz Oszoli Olivér és 
vitéz Versegi-Herczeg Balázs hadna-
gyok a bicskei járásból Csákvár, Vas-
kapu-völgyben - a világháborúban 
elesett hős vitézek néhány éve ava-
tott vaskeresztjénél - megemlékezett 
a kommunizmus (szocializmus) áldo-
zatairól.

Február 9-én, pénteken volt a far-
sangi mulatság az iskolában. Az alsó 
tagozatos diákok „közösen űzték el” 
a telet: télbúcsúztató kiszebábot 
égettek el, és közben rigmusokat 
mondtak, dalokat énekeltek. Mint 
mindig, most is nagy sikere volt a jel-
mezes felvonulásnak, amire a kis diá-
kok nagy-nagy izgalommal készültek. 
Mindenki lelkesen viselte a maga 
választotta jelmezt az egész bál fo-
lyamán. Ebben az évben is óriási tap-
sot kapott a sok-sok hercegnő, kalóz, 
cica és törpe. A talpalávalót Noémi 
néni és Zsolti bácsi biztosította.  Ha-
gyományainkhoz híven a szülők gon-
doskodtak a bőséges eszem-iszom-
ról. Fáradtan, de szép emlékekkel 
indultak haza délben a kisgyerekek. 
Ezúton köszönjük minden kedves se-
gítőnek az önzetlen támogatást.

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egye-
sület másodszor mutatta be a 
csákvári közönségnek Sigmond Judit  
helyi kézműves  csodálatos anyagát. 
A kiállítás az „Átalakító művészet” 
címet viseli, utalva a bemutatott al-
kotások papírfonás és rongyszőnyeg 
szövés technikájára. Így lényegül át 

Képünk van róla

Vitéz Pintér András emlékező gondo-
latait megelőzően vitéz Oszoli Olivér 
és vitéz Versegi-Herczeg Balázs meg-
koszorúzták az emlékművet.

 Ahogy a képen is látható: a kopjafa, 
az emlékkő és az emléktábla megem-
lékezik az 1956-os forradalom hősei-
ről és a kommunizmus (szocializmus) 
későbbi áldozatairól is.

Megemlékezés Farsang az iskolában

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ

Virágról virágot

A felső tagozatosok délelőttje mun-
kával telt, az önfeledt szórakozásnak 
csak délután adták át magukat. Min-
den évben a jelmezesek felvonulása 
indítja a „nagyok” programját. Évről 
évre színvonalasabb produkciókat 
mutatnak be az osztályok. Nem ritka 
a kis színdarabnak megfelelő jele-
net, amikkel készülnek. A zsűrinek az 
idén is nehéz dolga volt. Az első he-
lyezést a 4.a osztály „bábelőadása” 
nyerte. Másodikak a 7.b osztályosok 
lettek, akik egy világkörüli utazásra 
vittek bennünket. A harmadik he-
lyezést megosztva az 6.a évszakok 
bemutatása és az 5.b kalózai kapták. 
Az egyéni beöltözők között idén is 
Spinhért Matyi jelmezét ítélték a leg-
jobbnak. A remek zene, az önfeledt 
tánc jó kikapcsolódást biztosított a 
gyerekeknek.

Judit keze nyomán a reklámújság 
és a szabászati hulladék iparművé-
szeti zsűrizett termékké.  A kiállítást 
Gulyás Antalné szövő, népi iparmű-
vész nyitotta meg március 3-án a 
CsákvárEmlékházban. A megnyitón 
fellépett Gécs Rebeka 2. b. és Tóth 
Laura 4. b. osztályos tanulók. 

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesü-
let március 2-án tartotta „Beszélges-
sünk” sorozatának „Virágról virágot” 
című előadását a női neveink ere-
detéről. Meghívott vendégük Bujpál 
Péter tanár úr volt, aki a virágok ih-

lette női neveket gyűjtötte össze cso-
korba. A nevek eredetéről, illetve a 
növényekről is elmondott néhány ér-
dekességet az előadó. A beszélgetést 
Tóth Árpádné vezette.
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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
Geréné Kossa Izabella református lelkész elérhetősége:  06-30-688-6470
Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről mostantól a gyüleke-
zet új honlapján is olvashat, valamint ott megtalálható néhány fontos 
információ két intézményünkről, a Kálvin Idősek Otthonáról és a Lorántffy 
Református Óvoda és Bölcsődéről. 
Honlap címünk:    http://honlap.parokia.hu/lap/csakvarref/

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd   16.00 Kórházi istentisztelet
Kedd   17.30 Bibliaóra
Szerda  17.15 Előkészítő komfirmációra
Vasárnap  9.30 Gyermek istentisztelet
Vasárnap  10.00 Istentisztelet (az istentisztelet alatt a kicsiny 
gyermekek a Kálvin Idősek Otthona társalgójában maradhatnak, ahol 
felügyelet mellett  játékkal töltik el az időt)

Ünnepi istentiszteleteink
Március 15-én, csütörtökön de. 10 órától tartunk istentiszteletet a 
templomban.
Március 25-én, virágvasárnapján szokásos rend szerint de. 10 órától 
lesz istentisztelet a templomban.
Húsvét vasárnapján (április 1.), és húsvét hétfőjén (április 2.) megte-
rítjük az Úr szent asztalát. Ünnepi istentiszteleteink mindkét napon 10 
órától kezdődnek. Húsvét második napján sárospataki ünnepi legátu-
sunk szolgál. Az úrvacsorai alkalomra készülve, nagycsütörtökön, nagy-
pénteken és nagyszombaton, mindennap 17.30-tól tartunk bűnbánati 
istentiszteletet a templomban.
A legátusnak szánt adományokat az erre elkészített borítékokban 
gyűjtjük a templomban.
Istentiszteleti alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk a felnőtteket és 
gyermekeket egyaránt!

Egyházfenntartói járulék befizetésének lehetősége
•az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-70097689-
51100005 számú bankszámlájára történő utalással (kérjük, hogy a 
közleményben tüntesse fel nevét, lakcímét és az egyházfenntartás 
kifejezést)
•csekken, mely megtalálható a templom mindkét bejáratánál, illetve 
elkérhető presbitereinktől és a Kálvin Idős Otthon irodájából
• személyesen a Kálvin Idősek Otthona irodájában, hétfőtől péntekig 
9-12
Az egyházfenntartói járulék összegét a 2018-as évre a presbitérium 
6000 Ft-ban állapította meg.

Evangélikus  Egyház
Március
 11. 11.00 Családi istentisztelet (vasárnap)
18. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
25. 11.00  istentisztelet presbiterválasztó közgyűlés (vasárnap) 
26-27-28. 18.00  nagyheti evangélizáció (h-k-sze.)
29. Nagycsütrötök 18.00 ÚrvacsoraI istentisztelet
30. Nagypéntek 18 .00 Passióolvasás, úrvacsorai istentisztelet

ÁPRILIS
1. Húsvét ünnepe 11.00 Úrvacsorai istentisztelet az énekkar szolgálatával
2. Húsvét hétfő Alcsúton úrvacsorai szórványistentisztelet
8. 11.00 istentisztelet új tisztségviselők eskütétele, beiktatása (vasárnap)

Március hónap igéje:
Jézus ezt mondta: „Elvégeztetett!”
János 19,30 a

Eseménynaptár
2018.2.4. – 3.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Új ügyfélfogadási rend a csákvári római katolikus egyházközségben

Irodai adminisztráció – Plébánia (Szent Mihály tér 7.)
hétfő-péntek  09:00 – 12:00

A plébánián az egyházi ügyek teljes körének intézése történik.
Adminisztráció
 • Gerendai Sándor plébános
 • Érsek Anikó adminisztrátor

Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7.
Tel.: 22 / 354-369
E-mail: csakpleb@citromail.hu

Temetőgondnokság - (Jókai utca 7.)
temetési ügyintézés: soron kívül, telefonon egyeztetett időpontban
egyéb ügyek: vasárnap 17:00 – 19:00
A temetőgondnokságon intézhető ügyek: temetési ügyintézés (temetés 
bejelentés, adatfelvétel és gyászmise szándék felvétele), sírhelymegvál-
tás, temetőfenntartási járulék befizetés, temetőnyilvántartásba betekin-
tés, egyházi hozzájárulás befizetés, szentmise szándék felvétele.

Temetőgondnok:
• Katonáné dr. Venguszt Beatrix

Cím: Csákvár, Jókai utca 7. (Sárköz)
Tel.: +36-20-388-0625
E-mail: mediator@katonane.hu

Honlapunk címe: http://csp.eoldal.hu
Itt megtalálja aktuális hirdetéseinket, rendezvényeink képgalériáját, 
templomunk történetét, az ajánlott internetes cikkek és videók linkjét, 
valamint az elérhetőségekre vonatkozó információkat.

Temetővel kapcsolatos információk
A temető gyalogosan, kerékpárral, elektromos mopeddel folyamatosan 
látogatható. A személygépjármű behajtás érdekében a főkapu minden 
szombaton 9:00 órától sötétedésig, de legkésőbb 19:00 óráig van nyitva.
A temetőben történő sírköves munkavégzés előzetes bejelentés köteles. 
A bejelentést a temetőgondnokságon kell megtennie a sírkövesnek, vagy 
a megrendelőnek, és meg kell fizetni a temetőfenntartási járulékot. A 
munka ezt követően kezdhető el.

Egyházi hozzájárulás befizetésre az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:
• az egyházközség CIB Banknál vezetett, 11102900-75015972-36000001 
számú bankszámlájára történő átutalással (a közlemény rovatban tüntes-
se fel a NEVÉT és az EGYHÁZI HJ. kifejezést)
• csekken, melyet igényelhet: a szentmisék után a gyóntatószék előtti 
asztalnál, továbbá a plébánián és a temetőgondnokságon ügyfélfogadási 
időben
• személyesen a plébánián és a temetőgondnokságon pénztári befizetés-
sel

A LITURGIA ÁLTALÁNOS RENDJE CSÁKVÁRON
hétfő:   18:00 szentmise
kedd:   18:00 zsolozsma és áldoztatás
szerda:  07:00 szentmise
csütörtök:  19:00 szentségimádás
péntek:  16:00 szentmise a zárdában
szombat:  17:30 előesti vasárnapi szentmise
vasárnap:  11:00 szentmise

Gyónásra a szentmisék előtt, illetve igény szerint szentmisék után van lehe-
tőség
A plébánia megújult honlapján és az egyházközség facebook csoportjában 
minden héten megtalálja az aktuális szentmiserendet, a szentmiseszándé-
kok feltüntetésével.
A hirdetések papír alapon kifüggesztve megtalálhatók a templomajtón elhe-
lyezett hirdetőtáblán is. 

Gerendai Sándor
plébános  
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VÁROSI ESEMÉNYEK
MÁRCIUS
  9. 16.00   Klestenitz Tibor PhD, történész:

 Az  I. világháború propagandája • Csákvár Emlékház
14. 12.00   Honvéd sírok koszorúzása • Temető
14. 18.00  Március 15-i ünnepség • Esterházy Iskola
16. 16.00   dr. Cserháti  László Gábor – Széchenyi Társaság alelnöke:

Széchenyi  üzenete a  mának • Csákvár Emlékház
23. 17.00  El Camino – Beszélgetés Stegmayer Erzsébettel• Floriana Könyvtár
24.   9.00   „Tavaszi nagytakarítás” • Geszner-ház

ÁPRILIS
  4. 15.00   Költészet Napja kézműves foglalkozás • Floriana Könyvtár
  6. 16.00   dr. Cserháti  László Gábor: Széchenyi társadalmi alkotásai • Cs. Emlékház
  7. 10.00   KáVé a Könyvtárban Vendégünk: H. Tóth Györgyi • Floriana Könyvtár
11. 15.00   Költészet Napja – „Posztolj verset” • Floriana Könyvtár
13. 16.00   Költészet Napja 

 Bobory  Zoltán - P. Maklári Éva - Cserta Gábor • Csákvár Emlékház
14.              Város Szépítő nap • Csákvár
14. 16.00  Török   Péter Ybl-díjas táj  és  kertépítész:

”Ilyen volt a múlt-ban-ilyen lett a  jelenben”• Csákvár Emlékház
20. 16.00  Pravetz András: „Vadászat a Vértesben”• Csákvár Emlékház
21. 10.00  Dr. Csányi László Gyernekkórus Találkozó és emlékünnepség •

Esterházy Iskola
26. 14.30   Mesemondó és meseilluszráló verseny • Házasságkötő terem
27. 16.00  dr. Jungbert Béla történész: 100 éve „látjuk” a  Báraczházy  barlangot •

Csákvár Emlékház
29.  9.00  Retro majális • Úttörő tér

Iskolai versenyeink

Csákvár-Gánt Tv
M Á R C I U S  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Március

Március

Március
Március
Március
Március
Április

8. cs.

12. h.

19. h.
22. cs.
26. h.
29. cs.
5. cs.

18:00

18:00

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

Táncház az ExperiDance tagjaival
Magyar Széppróza Napja
Táncház az ExperiDance tagjaival (ism.)
Magyar Széppróza Napja (ism.)
A csákvári vár története
Március 15-i ünnepség
Március 15-i ünnepség (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

2018. április 24-én (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.
KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%
VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%

Pesovár Ferenc Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny területi fordulójából 
továbbjutottak a megyei döntőbe 

szóló kategóriában: Kiss Anasztázia 4.b, Pausch Napsugár 5.a, Kulcsár Ger-
gő 5.b, Magyarics Fanni 8.a
csoportos kategóriában: Hat kiscsillag 5.c, Nyolc csicseri 4.a, Dalos pacsir-
ták 2.b, Dalos Pacsirták 8.a

Szép Magyar Beszéd verseny területi fordulójában Bicskén
7-8.évfolyamosok között 3. helyezést ért el Kovács Alexa 7.b

A Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája szervezésében  
Idegennyelvi regionális versenyen, amelynek témája a növény- és állatvilág 
volt: 

Német A1 szinten
1. helyezett: Magasi Csenge, Néráth Kata 7.b
2. helyezett: Mester Bettina, Krausz Nóra 7.b

Angol A1 szinten
3. helyezett. Kovács Alexa 7.b, Kulcsár Kata 7.a

Angol A2 szinten
Különdíjas: Wisniewski Marcell, Gyüre Gergő 8.b

Christmas is All Around angol karácsonyi egyfordulós csapatversenyen
Csapataink két nyelven, angol és német nyelven indultak külöböző kategóriák-
ban. A versenyen nemcsak a nyelvi tudást, hanem a kreativitást is értékelték. 
A részt vevők a feladatok megoldása során angol-amerikai-ausztrál karácsonyi 
szokásokat ismerhettek meg. Az angol versenyre összesen 253, a németre pe-
dig 210 csapat nevezett be A versenyben szerezhető maximum pontszám 100 
pont volt. 

Starter kategóriában:
10.angol Magasi Kincső, Biró Eszter 92,5 pont
31.angol Csete Botond, Major Dániel, Tóth Laura71 pont
32.angol Varjú Bence, Mészáros Zoltán, Fehér Kinga, Puszta Henrietta 
67,5 pont

Kids kategóriában:
7.angol Füzes Nóra, Kulcsár Gergő, Matern Gergely, Jankus Petra 91 
pont
9.angol Schmidt Laura, Bokodi Zsuzsa, Knausz Virág, Pörgye Nóra 90 
pont
10.angol Mester Bettina, Kovács Alexa, Magasi Csenge, Janky Bende-
gúz 89 pont
11.angol Matern Léna, Dravicz Levente, Vollein Zsombor, Csákány Zsó-
fia 88,5 pont
24.angol Schneider Evelin, László Kinga, Serényi Réka 80,5 pont
25.angol Mészáros Boglárka, Rácz Bence, Szabó Kristóf, Magyarics Bo-
tond 80 pont
33.angol Fehér Zsombor, Király Levente, Wisniewski Máté, Kulcsár 
László 63,5 pont

Junior 1. kategóriában:
13.német Mester Bettina, Kovács Alexa, Magasi Csenge, Néráth Katalin 
88,5 pont

FELHÍVÁS
2018. március 24-én 
(szombaton) 9 órától 

 „Tavaszi nagytakarítási” 
akciónap

Gyülekező: 
Csákvár
Geszner-ház, 9 óra
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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: április 1.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

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

Kandalló elem (beton, ytong) gyár-
tására keresünk Csákváron a Viste 
telpre kollégát heti 2-3 napos mun-
kára.
Érdeklődni: Kiss Miklós +36 30 975-
3024,  vagy proinno.ltd@gmail.com

APRÓHIRDETÉS

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Ódor Györgyöt utolsó útjá-
ra elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkban együtt 
éreztek.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Németh Attila temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek.

Bátyja, Tibor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

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

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

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!

GKI VIZSGA ÁPRILIS 15
Előzetes jelentkezés alapján GKI vizsgát szervezünk április 15-én

 a Csehó Sörözőbe (Petőfi utca 62.)
Szükséges

• Személyigazolvány másolata
• Lakcímkártya másolata
• Jogosítvány másolata
• Meglévő GKI másolata
• 2 db igazolványkép

A vizsga várható ára 65000-70000 Forint
(vizsgára jelentkezők számától függ)

Érdeklődni: Szabó Lászlónál a 06/20 949 4656-os telefonszámon, vagy
Héring Katinál a 06/30 530 7948-as telefonszámon lehet.

Jelentkezési
határidő: 
március 25.

Keresünk nyugdíjas munkatársat
azonnali kezdéssel a következő munkakörbe:

• tehergépjármű sofőr
(tehergépjárművek
 telephelyen való mozgatására)

Feladatok:
• Félpótkocsik és vontatók mozgatása 
  a cég telephelyén belül

Elvárás:
• C típusú jogosítvány
• vezetési tapasztalat előny

Amit ajánlunk:
• Versenyképes juttatási csomag
• Fiatalos, dinamikus munkakörnyezet
• Pontos bérkifizetés

Munkarend: 4 - 6 óra

Munkavégzés helye: Bicske, Iparterület 
                                   M1-es autópálya mellett

Kérjük a fényképes önéletrajzokat postán, a
Best Camion Kft., 2060. Bicske, 0321/23. hrsz., vagy

e-mail-ben a markus.miklos@bestcamion.hu címre elküldeni.

Tisztelt Választópolgár!

Szilágyi László vagyok az MSZP 
és a Párbeszéd Magyarországért 
képviselőjelöltje. Száron élek csa-
ládommal 20 éve. 2010 és 2014 
között országgyűlési képviselő-
ként környezetvédelmi és egész-
ségügyi kérdésekkel foglalkoz-
tam. Úgy gondolom, hogy a vidék 
feltámasztása egyik sorskérdése 
hazánknak. Nem engedhetjük, 
hogy hajdan virágzó települések 
fiataljainak külföldön kelljen bol-
dogulásukat keresni. Javítani kell 
a bekötő utak minőségét és fej-
leszteni a közösségi közlekedést. 
Vissza fogja adni az önkormány-
zatoknak iskolájukat. Javítani 
fogjuk az egészségügyi ellátást, 
a székesfehérvári kórház szolgál-
tatásait. Állami közreműködéssel 

megteremtjük a településen mű-
ködő orvosi ügyelet feltételeit. 
Felülvizsgáljuk az állami földek 
magán kézbe kerülését, a földjü-
ket elvesztőket kárpótolni fogjuk. 
Karácsony Gergely vezetésével 
szociális demokráciát építünk, ki-
vezetjük az országot ebből a kor-
rupt, antidemokratikus rezsim-
ből! Programomról részletesen 
tájékozódhat a facebook.com/
szilagyilaszlopm közösségi olda-
lamon.

Kérem, jöjjön el bemutatkozó 
fórumomra 2018. március 21-én 
17.30-kor a Polgármesteri Hiva-
tal tanácstermébe, ahol Dr. Ko-
máromi Zoltán lesz a vendégem. 


