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4-5. oldal

A KRESZ VÁLTOZÁSAI

Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Képviselő-testületének írá-
sos tájékoztatója.

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

A javaslatok benyújthatók 
2019. február 25-ig.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
rendezett ünnepséget 2019. január 
19-én szervezte meg Csákvár Város 
Önkormányzata az EFOP 1.5.2-16-
2017-00011 jelű projekt támogatásá-
ból.

Rendezvényünk a Himnusz elének-
lését követően Illés Szabolcs polgár-
mester úr ünnepi beszédével vette 
kezdetét, aki kiemelte, hogy a magyar 
kultúrának három nagyon fontos tar-
tópillére van: a kereszténység, a csa-
lád és a nemzetállami lét. Büszkének 
kell lennünk azért, mert a magyar kul-
túrának van múltja, és jövője is - arra 
való tekintettel, hogy megtartotta 
értékeit, így megkerülhetetlen és elis-
mert részévé vált az évszázadok során 
az európai kultúrának. Ezen a napon 
abban a szellemben kell ünnepel-
nünk, hogy hinni tudunk önmagunk-
ban, nemzettársainkban és a magyar 
nemzetben. 
Gaál László Latinovits-díjas előadó-
művész gondolatai szintén a keresz-
ténység, a hit és az összetartozás 
köré összpontosultak. Előadását Pál 
apostol szavaira fűzte fel „Sőt azokat 
választotta ki az Isten, akik a világ sze-
mében bolondok, hogy megszégyenít-
se a bölcseket…” (1Kor. 1,27) és Wass 
Albert szavaival zárta. 

Az idei évben a Csákvár Ifjúsági Díja 
kitüntető címet Jenei Panna valamint 
Kántor Viktória vehette át, akik mind-
ketten sikeres sportolók és kitűnő 
tanulók. Az ünnephez méltó, színvo-
nalas műsorról a Kifordítva Produk-
ció gondoskodott, akik többek között 
József Attila, Hobo, Presser Gábor, és 
a Road együttes műveit adták elő. Az 
előadást követően a Szózat eléneklé-
sével zárult ünnepi műsorunk, mely-
nek mondatai a megszokás helyett in-
telemként hangzottak el a teremben: 

„Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.” 

Magyar Diána

Magyar Kultúra Napi ünnepség

Segédmotoros kerékpárral 
közlekedők figyelmébe. Elő-
adás  február 21-én 16.00-kor
az Esterházy Iskolában.
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Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2019. január 30. 
napján tartotta az év első rendes 
ülését. Az ülés elején tájékoztató 
hangzott el a két ülés között végzett 
munkáról. 

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2019. január 29. 
napján tartotta az év első munkaterv 
szerinti ülését, amelyen a két ülés kö-
zött végzett munkáról szóló jelentés 
tárgyalását követően megalkotta az 
önkormányzat és intézményei 2019. 
évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Ezt követően döntés született az is-
kolai körzethatárok változatlanul 
hagyásáról, valamint a Képviselő-tes-
tület elfogadta a pályázatokról szóló 
aktuális havi tájékoztatót, továbbá 

A Képviselő-testület első körben 
megvitatta az Önkormányzat 2019. 
évi költségvetését, majd döntött a 
települést érintő iskolai körzethatár 
változatlanul hagyásáról. Az orvosi 
ügyeleti ellátás jövőbeni elképzelé-
sei megvitatása után elutasította a 

Képviselő-testületi hírek – Csákvár

Ülésezett a bodméri képviselő-testület

döntés született a településrendezé-
si eszközök módosításához szükséges 
véleményezési dokumentációk elfo-
gadásáról. 

Az orvosi ügyelet jövőbeni ellátásá-
ról szóló napirendet követően a Be-
nedek Elek köz, forgalmi rendjének 
megváltoztatása és a Jókai utcai köz-
lekedési helyzet megoldása mellett 
foglalt állást a Képviselő-testület.

A döntéshozatal Magyarország 
Kormánya által biztosított téli re-

zsicsökkentéshez kapcsolódó tűzi-
fa beszerzésről szóló előterjesztés 
megvitatásával folytatódott, majd 
megállapításra került a polgármester 
éves szabadságolási terve, valamint 
cafetéria juttatása. A Vértes Múzeum 
Baráti Köre Egyesület kérelmében 
foglaltak és jelen infrastrukturális 
adottságok tekintetében nem látta 
biztosítottnak a Képviselő-testület 
a Csákváron talált római kori leletek 
településünkön állandó kiállításon 
való bemutatását.

Legutoljára a Magyar Kézilabda 
Szövetség kézilabdapálya felújítási 
pályázatán való részvételről hozott 
döntést a Testület.

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

Képviselő-testület a gyepmesteri fel-
adat-ellátási szerződés módosítására 
irányuló szolgáltatói kérelmet, majd 
döntött a 2018. évi közbeszerzési 
terv módosításáról.

Döntés született a körzeti megbízott-
nak mobiltelefon vásárlás támoga-
tásáról, a Faluház bérleti díj megha-
tározásáról, valamint a településen 

folyó beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői munka kifizetéséről.

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

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

címmel

Csákvár az én
szememmel

Csákvár Város Önkormányzata rajzpályázatot 
hirdet a csákvári általános iskolások részére

Az elkészült pályaműveket február 4. és 24. között
adhatjátok le az Önkormányzati Hivatal épületében

(8083 Csákvár, Szabadság tér 9.),

majd február 28-tól március 7-ig a Facebook felületen
szavazhattok az általatok legjobbnak ítélt munkákra.

Bővebb információk és szavazás:
     csakvarazenszememmel

Március 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megemlékezés az az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc  
eseményeire 

 
 
 
 

Ünnepi beszéd 
„Csákvárért Díj” átadása 
Csákvár  zászló adományozása a Csákvári Polgárőrség részére 
Műsort adnak:  
 az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános 

Iskola 5. évfolyamos diákjai,  
 „Mária, a mi főhadnagyunk” című ünnepi műsor a Nívót 

Produkció művészeinek közreműködésével 
Ünnepélyes koszorúzás: a műsort követően 
fáklyás felvonulás keretében a Szabadság 
téri Hősi Emlékműnél 
Helyszín: Szanatórium Kultúrterme 
 
 

Rendezvényünk az EFOP 1.5.2-16-2017-00011 jelű 
projektből valósul meg.  

2019. március 15-én (péntek) 
14 órakor 
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Csákvár Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet a közép- és felsőfokú ta-
nulmányokat folytatók támogatására 
az „Itthon Csákváron Tanulmányi 
Ösztöndíj elnyerésére. 

A pályázat célja: Az ösztöndíjpályá-
zat célja az esélyteremtés érdeké-
ben a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok közneveléshez és 
felsőoktatáshoz való hozzáférésének 
biztosítása, tanulmányainak segíté-
se. A pályázat célja továbbá Csákvár 
gazdasági fejlődéséhez szükséges, 
megfelelő szakmai felkészültséggel 
rendelkező humán erőforrás bizto-
sítása. Hosszabb távon a megyei fia-
talok identitástudatának kialakítása, 
Csákvárhoz való kötődésének erősí-
tése.

Az alábbi feltételek együttes teljesü-
lése esetén pályázatot nyújthatnak 
be azok a személyek, akik:

a) középiskolai, vagy felsőoktatási 
intézményben (hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali tago-
zatos), alapfokozatot és szakképzett-
séget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező mesterképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szak-
képzésben folytatják tanulmányai-
kat,

b) Az ösztöndíj pályázaton kizáró-
lag a Csákvár területén állandó lakó-
hellyel rendelkezők részesülhetnek,

c) a pályázat benyújtásának ha-
tárnapjaként megjelölt napig 13. 
életévüket már igen, de 28. életévü-
ket nem töltik be,

d) A lenti szempontok valame-
lyike szerint szociálisan rászorultnak 
minősülnek.

Szociálisan rászorult:
A pályázat szempontjából szociálisan 
rászorultak azok a személyek, akik 
az egy háztartásban élő, vagy vele 
együtt költöző közeli hozzátartozó, 
élettárs egy főre jutó havi nettó iga-
zolt jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
három és félszeresét nem haladja 
meg.

A pályázatok benyújtása: A pályá-
zatot egy eredeti példányban, zárt 
borítékban - személyesen vagy pos-
tai úton - a megadott űrlapon kell 
benyújtani mellékleteivel együtt úgy, 
hogy az február 14., illetve szeptem-
ber 14. napjáig beérkezzen a Csákvár 
Város Önkormányzatához.

A hiányosan vagy nem megfelelően 

kitöltött pályázati űrlap javítására, a 
hiányzó mellékletek benyújtására a 
pályázatok benyújtására nyitva álló 
határidő leteltét követően nincs le-
hetőség, azok érdemi vizsgálat nélkül 
elutasításra kerülnek.

A pályázati űrlap: Csákvár Város Ön-
kormányzatánál igényelhető (8083 
Csákvár, Szabadság tér 9.) és letölt-
hető Csákvár Város Önkormányzata 
honlapjáról (www.csakvar.hu).

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:
a) lakcímkártya másolatát,
b) az oktatási intézmény igazolá-

sát a tanulmányi jogviszonyról,
c) az oktatási intézmény igazolá-

sa az utolsó lezárt félév tanulmányi 
eredményéről,

d) a pályázó által írt, legalább 
1000, legfeljebb 2500 karakter terje-
delmű önéletrajzot, amely tartalmaz-
za a pályázó szakmai elképzeléseit, 
az esetlegesen végzett tudományos, 
kutatói munka, tudományos diákköri 
tagság, közösségi szerepvállalás be-
mutatását,

e) a pályázó és a vele közös háztar-
tásban élő közeli hozzátartozó, vagy 
élettárs jövedelméről szóló igazolás
Elnyerhető támogatás:
Az ösztöndíj összege tanulmányi fél-
évre, 5 hónap időtartamra (szept-
embertől január végéig és februártól 
június végéig) jár.

Középiskolai tanulói jogviszonnyal 
rendelkező személyek részére az 
ösztöndíj havi egy főre jutó összege 
bruttó 25 ezer forint.

Felsőoktatási intézményi hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező személyek 
részére az ösztöndíj havi egy főre 
jutó összege bruttó 42 ezer forint.

Maximálisan támogatható pályáza-
tok száma félévente:

a)      középiskolai tanulók eseté-
ben legfeljebb négy fő,

b)      felsőoktatási intézmény hall-
gatói esetében legfeljebb négy fő.

A támogatás célja, hogy az ösztöndíj-
ban részesülők tanulmányaikkal kap-
csolatos költségeiket fedezni tudják, 
ebbe beleértve a közvetlen tanul-
mányi költségeket (tandíj, tanszerek 
beszerzése) mellett az utazási költsé-
geket is.

A beérkező pályázatokat a Humán 
Erőforrások Bizottsága megvizsgálja, 
rangsorolja és meghatározza a támo-
gatásra és elutasításra javasolt pályá-
zatok körét. Amennyiben a Bizottság 

A „Csákvárért Díj” kitüntetés átadá-
sára a március 15-i ünnepségen ke-
rül sor. Az elismerő cím alapításával 
és adományozásával az önkormány-
zat elismerését fejezi ki azoknak a 
személyeknek, közösségeknek, akik 
folyamatosan, több éven keresztül 
kifejtett munkásságukkal az egész-
ségügy, szociálpolitika, a sport, a kul-
túra, a művészet, az oktatás, a város 
fejlesztése, a környezetvédelem és 
egyéb területen végzett tevékenysé-
gükkel kiemelkedő érdemeket sze-
reztek a település fejlődésében. 

Felhívás „Csákvárért Díj”
elismerő címre 
történő javaslattételre

A „Csákvárért Díj” évente összesen 
legfeljebb kettő adható, magánsze-
mély, szervezet vagy csoport részére. 

Az indoklással ellátott javaslatok 
benyújthatók Illés Szabolcs polgár-
mesternek címezve - személyesen 
a Csákvári Közös Önkormányzati Hi-
vatal információs pultjánál, vagy a 
titkarsag@csakvar.hu e-mail címre 
küldve 2019. február 25-ig.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző 

Lehet pályázni az Itthon Csákváron
Tanulmányi Ösztöndíjra

szükségesnek tartja, az ülésén meg-
hallgathatja a pályázókat. A Képvi-
selő-testület – a Bizottság vélemé-
nyének figyelembe vételével – hozza 
meg döntését.

Bírálat szempontjai: A tanulói jogvi-
szonnyal rendelkező fiatalok ösztön-
díj pályázatának elbírálása az alábbi 
szempontok alapján történik:

a) szociális helyzet,
b) tanulmányi eredmény,
c) közösségi szerepvállalás,

Az ösztöndíjban részesülő pályázó 
köteles:

a) tanulói / hallgatói jogviszonya 
folyamatos fenntartásával a pályázat 
benyújtásakor megjelölt intézmény-
ben a pályázatban megjelölt szakon 
/ szakirányon tanulmányait megsza-
kítás nélkül végezni,

b) az ösztöndíj folyósításának 
ideje alatt a folyó félévre létesített 
tanulmányi / hallgatói jogviszonyát 
minden év február 28. napjáig és jú-
nius 30. napjáig igazolni,

c) a pályázati űrlapon megjelölt 
adatainak esetleges változásáról az 
önkormányzatot 15 napon belül ér-
tesíteni.

Az a pályázó, aki a fenti kötelezett-
ségeinek, vagy az ösztöndíj-szerző-
désben meghatározott kötelezett-

ségeinek nem tesz eleget, a később 
folyósítandó ösztöndíjra jogosulat-
lanná válik, és a korábban folyósított 
ösztöndíj összegét a jegybanki alap-
kamattal növelten köteles az erre 
okot adó körülmény bekövetkeztétől 
számított 15 napon belül visszafizet-
ni.

A pályázó a pályázatok benyújtásával 
hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott 
pályázatában megjelölt személyes 
adatait a pályázatot értékelő, a dön-
tést előkészítő és döntéshozó sze-
mélyek megismerjék, a pályázattal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
kezeljék, valamint azt, hogy ösztön-
díj elnyerése esetén nevüket és az 
ösztöndíj összegét az önkormányzat 
nyilvánosságra hozza.

A pályázatok benyújtásának helye: 
Csákvár Város Önkormányzata - 8083 
Csákvár, Szabadság tér 9.

A pályázatok beérkezésének határ-
ideje: minden év február 14., illetve 
szeptember 14. napja.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: 
„Itthon Csákváron Tanulmányi Ösz-
töndíj pályázat”.

A pályázati döntésekről szóló értesí-
tés várható ideje: március 31., illetve 
október 31. napja
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Képünk van róla

Egyesületünk, a Csákvári Lovasba-
rátok Köre Egyesülete 2015. feb-
ruár 25.-én alakult, jelenleg 41 fős 
taglétszámmal működik. Célunk a 
társadalom széles rétegeinek megis-
mertetése a lovassporttal, az ahhoz 
kapcsolódó hagyományokkal,  és a 
lovas hagyományok ápolása. Ezzel 

Mozgalmas időszakot tudhat maga 
mögött a Csákvári Lovasbarátok Köre 
Egyesület és a Vértes Múzeum Baráti 
Köre Egyesület. A múzeum együtt-
működve a lovasokkal két esemény-
nek is helyszínt biztosított. 

2019. január 25-én nyílt meg a 
Csákvár Emlékházban Vitéz Mikecz 
Kálmán Honvéd és Hagyományőr-
ző Egyesület „Huszárkiállítása”, az 
egykori tűzoltószertárban Vitéz Kiss 
László nyitotta meg a tárlatot. A ma-
gyar lovasság és huszárság történe-
tét bemutató gazdag kiállítás, amely 
nemcsak a kifüggesztett tablókon kö-
veti a magyar katonák vitézségét és 

összefüggésben minden évben szá-
mos rendezvényt szervezünk tele-
pülésünkön, illetve részvételünkkel 
színesítjük a városi rendezvényeket. 
Ezek révén ismertségünk folyamato-
san nő, így már több alkalommal be-
mutatkozhattunk a környező telepü-
léseken is. Ezekről az eseményekről 

rendszeresen olvashatók beszámo-
lók a Csákvári Hírmondóban.

Az Egyesület működését Csákvár 
Város Önkormányzata megalakulása 
óta támogatja. A biztosított pénzesz-
közöket igyekszünk a tevékenységün-
ket huzamosabb ideig szolgáló esz-

közök beszerzésére fordítani. 2018. 
évben 100.000,- Ft pályázati támoga-
tásban részesültünk, melyből 30 db 
lovas akadály építéséhez szükséges 
cavaletti rudat vásároltunk.

   Kiemelkedő rendezvények  2018-ban: Lovasesküvő   Kotló-hegyi  Huszár emléktúra

Huszárokról Csákváron

Lovasbarátok beszámolója

történetét, hanem közel is hozza a lá-
togatókhoz, mintegy kézzelfogható-
vá teszi az egykori korokat a számos 
korszak egyenruháin és a különböző 
tárgyakon keresztül. Megelevenedik 
a II. világháború korszaka a beren-
dezett hadi szállással, mely segíti el-
képzelni a katonák háborús, harctéri 
körülményeit.

Az események folytatásában január 
26-án emlékezve az utolsó magyar 
huszárütközetre lovas- és gyalog-
túrákat szerveztek. Csákberényből 
és Szárról indult „Tomka Emil em-
léktúra”, Gántról a „Marjas Tamás 
emléktúra” és Csákvárról a „Wack 

Géza emléktúra”. A résztvevőket a 
Kotlóhegyen tábortűzzel és meleg 
itallal várták a szervezők, ahol ba-
ráti beszélgetésekre is sor került. A 
résztvevők közösen tovább vonultak 
a csákvári Huszár emlékműhöz, majd 
közös gyertyagyújtással emlékeztek a 
hősökre.

Február 1-én a Csákvár Emlékházban 
Huiber Edit történész előadását hall-
gathatták meg az érdeklődők „Hu-
szár, huszárló és Széchenyi” címmel. 
Bepillanthattunk a lovasság kialaku-
lásába az ókortól a II. világháborúig. 
Hallhattunk a huszárság történeté-

ről, és hogy mióta nevezik huszárnak 
a lovaskatonát. Továbbá a hazai kato-
nalovak kitenyésztésének kezdeteiről 
és történetéről, így a mezőhegyesi 
félvérekről is, melyek leszármazottai 
a Csákvári Gidrán Ménesben ma is 
megtalálhatók. Megismerhettük Szé-
chenyi István egységeinek egyenru-
háit, megtudhattuk az ezredek elne-
vezésének szokásait, az egyenruhák 
szerepét, amely nemcsak a színek 
és egységeket jelenti. Megtudhat-
tuk, hogy a díszítmények, zsinórozás 
nemcsak díszek, hanem védelmi sze-
repet is betöltöttek. Az előadás kö-
tetlen beszélgetéssel zárult.

Kopócs Tamás
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Képünk van róla

A II. világháborúban közel 120 ezer 
magyar katona halt hősi halált, akik 
közül 40 ezren a Don-kanyarnál vesz-
tették életüket. A magyar hadtörté-
nelem legszomorúbb fejezetei között 
említett doni áttörés sok csákvári 
áldozatot is követelt. Rájuk emlékez-
tünk, előttük tisztelegtünk január 12- 
én Csákváron, a Turul emlékműnél. 
Ennek a szörnyű veszteségnek im-
máron a 76. évfordulója alkalmából 
Csákvár Város Önkormányzata meg-
emlékezést tartott, amely a Himnusz 
közös eléneklésével kezdődött. Ezt 
követően Illés Szabolcs polgármes-
ter úr köszöntötte a megjelente-
ket, és elmondta, hogy bizonyosan 
mindannyian érintettek vagyunk a 
veszteségben, hisz szinte minden 
csákvári lakosnak van egy rokona, 
aki a Donnál harcolt, ezzel válva a 
mi hősünké. Ezután Fellner Richárd 
trombitaművész előadása a múltat, a 
harcokat felidéző hangulatot terem-
tett. A következőkben ünnepi szó-
nokunk, Németh Balázs, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtörténeti 
Tanszékének tanársegédje osztotta 
meg velünk a személyes története-

in alapuló, tényeket és történelmi 
adatokat tartalmazó, megrendítő 
gondolatait. A beszéd után Csákvár 
Város Önkormányzata, a megjelent 
civil szervezetek, pártok, egyházak, 
egyesületek képviselői koszorút he-
lyeztek el a Turul Emlékműnél, ezzel 
leróva tiszteletüket a Donnál elesett 
katonáink előtt. Az ünnepség a Ta-
karodó meghallgatásával és a Szózat 
eléneklésével ért véget. A rendez-
vényen díszőrséget álltak a Csákvári 
Lovasbarátok Köre Egyesület lovasai: 
Magosi János, Juhász Attila, Tima Ce-
cília, Tamás Mátyás, Balon Ádám és 
Varga László, valamint a Magyar Hon-
védség 6. Sipos Gyula Területvédelmi 
Ezred tartalékosai.

Két héttel később, január 26-án a 
Vértesi Erdő Zrt. is megemlékezett a 
sok ezer Fejér megyei áldozatról, akik 
a II. világháborúban haltak hősi ha-
lált. A Vérteskozma melletti, a Kaszap 
kútnál felállított kettős keresztnél a 
környező települések polgármeste-
rei, önkormányzati képviselők, egye-
sületek, civil szervezetek, magánem-

A háborúban elesettekért, elhunyta-
kért Ugrits Tamás, a Székesfehérvári 
Egyházmegye Püspöki Irodájának 
igazgatója mondott imát. A megem-
lékező ünnepség koszorúzással ért 
véget, melyen a környező telepü-
lések polgármesterei, a megjelent 
szervezetek, egyesületek, vendégek 
tiszteletüket és hálájukat fejezték ki 
az elesett honfitársaik előtt. Befeje-
zésként a Magyar Honvédség 6-os 
számú Sipos Gyula Területvédelmi 
Ezred tartalékos katonái díszlövést 
adtak le, Jásdi Balázs hagyományőr-
ző főhadnagy vezetésével. A megem-
lékezés a Szózat és a Takarodó meg-
hallgatásával ért véget.

Az eseményről az Echo TV is tudósí-
tott.

Szakál Borostyán

A doni áttörés 76. évfordulója

berek és az áldozatok leszármazottjai 
voltak jelen.

A Vadászkürt Együttes felhívójelet 
játszott, majd a megnyitó beszédet 
Györök Lajos, a Vértesi Erdő Zrt. ve-
zérigazgató-helyettese mondta el. 
Az ünnepi szónok dr. Ravasz István 
alezredes, a Honvédelmi Minisztéri-
um Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
hadtörténész-muzeológusa, felidéz-
te a számtalan áldozatot követelő II. 
világháborút és harcokat. Ezt köve-
tően Pogár János tolmácsolásában 
hallhattuk Buda Ferenc: Az elesett 
katonák emlékére című versét. Ez-
után először Spergelné Rádl Ibolya, 
Gánt polgármesterasszonya, majd Il-
lés Szabolcs, Csákvár polgármestere 
mondták el megemlékező gondola-
taikat.
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ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Péntek  17.00 bibliaóra
Péntek  18.00 kóruspróba
Vasárnap 11.00 istentisztelet
Vasárnap 17.00 konfirmációs előkészítő óra

Február hónap igéje:
Pál apostol ezt írja:
„Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a 
dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.”
(Róma 8, 18)

Eseménynaptár
2019.2.1. – 3.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébániánk elérhetőségei

Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7. 
Hivatal telefonszáma: 22-354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8.00-12.00
Ettől eltérő időpontban telefonos egyeztetés alapján.
Ilyen esetekben hívható telefonszám: 20-8232-932
Plébános: Gerendai Sándor,  telefonszáma: 70-397-5935

Temetőgondnokság elérhetőségei
Temetőgondnok: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Cím: Csákvár, Jókai utca 7.
Telefon: 06-20-388-0625
E-mail: mediator@katonane.hu
Temetési ügyintézés: soron kívül, telefonon előre egyeztetett időpontban
Egyéb ügyek: vasárnap 17.00-19.00

A liturgia általános rendje Csákváron
Hétfő:  18.00 szentmise
Kedd:  18.00 zsolozsma és áldoztatás
Szerda:    7.00 szentmise
Csütörtök: 16.00 szentmise (páratlan hét) vagy igeliturgia (páros hét

a Szent Vince idősek otthonában
  18.00 szentmise (páratlan hét) vagy igeliturgia (páros hét) a kórházban
  19.00 szentségimádás a templomban
Szombat: 18.00 igeliturgia

      Vasárnap: 11.00 szentmise (havonta egyszer igeliturgia)

Református Egyház
A Csákvári Református Egyházat érintő szolgálatok esetén (temetés, keresztelés, eske-
tés) legelőször a Lelkészi Hivatal értesítendő.
Gere Gábor József református lelkész:          06-30-380-9503

geregabor@freemail.hu
Geréné Kossa Izabella református lelkész:  06-30-688-6470
Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről mostantól a gyülekezet 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   17.00 Bibliaóra
Vasárnap  10.00 Gyermek istentisztelet 

(istentisztelettel egy időben, de a Kálvin Idősek Otthona 
társalgójában)

Vasárnap  10.00 Istentisztelet

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 presbi-
tereinktől és a Kálvin Idős Otthon irodájából
• személyesen a Kálvin Idősek Otthona irodájában, hétfőtől péntekig 9-12

Evangélikus  Egyház
FEBRUÁR
10. 11.00 Istentisztelet
17. 11.00 Istentisztelet – házasok és szerelmespárok megáldása (vas.)
21.  18.00 Férfikör (csüt.)
24.  11.00 Istentisztelet (vas.)

MÁRCIUS
3.   11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vas.)
4.   18.00 Asszonykör (hétfő)
10. 11.00 Istentisztelet

E-mail: csakpleb@citromail.hu
Honlap: http://csp.eoldal.hu

VÁROSI ESEMÉNYEK
FEBRUÁR
1.   17.00   Huiber Edit: A huszár, a huszárló és Széchenyi • Csákvár Emlékház
6.   18.00  Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Pro Régió - A Vértes Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyv bemutatása
13. 18.00  Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

 dr. Gellén János - Modern diagnosztikai módszerek a terhesgondozásban
14.  17.00  Közmeghallgatás • Házasságkötő terem
20. 18.00  Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

 Székely Sándor - Bondajko és Onejka verseskötet
20. 18.00   Csák Est Vukics Ferenc alezredessel

a Magyarok Országos Gyűléséről - Csákvár Emlékház
22.  8.00   Iskolai farsang • Esterházy Iskola
27. 18.00  Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Boros Ferenc és Takács Sándor - Bányász diákhagyományok ápolása

MÁRCIUS
15.   14.00  Március 15-i megemlékezés • Szanatórium Kultúrterme

Csákvár-Gánt Tv
F E B R U Á R  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Február

Február

Február

Február
Február
Február
Március
Március

11. h.

14. cs.

18. h.

21. cs.
25. h.
28. cs.
4.h.
7. cs.

18:00

18:00

18:00

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

Vérteskozmai megemlékezés
Vértes a huszárok Doberdója
Vérteskozmai megemlékezés
Vértes a huszárok Doberdója (ism.)
Ismerkedés a másik nemmel
és az igenekkel
Közmeghallgatás
Közmeghallgatás (ism.)
Testületi ülés
Iskolai farsang
Testületi ülés (ism.)
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Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2018. november 28-án Kovács Fanni a Hunyadi utcába,
2019. január 23-án Kocsis Anna Léna a Széchenyi utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

A változások érintik a segédmotoros kerékpárok - robbanó motoros, akku-
mulátoros, önjáró és rásegítő hajtású – új besorolását. Változott a kötelező 
védőfelszerelések listája, valamint a közlekedési jogosultsági szintje (jogosít-
ványok). Az önök szabályos és biztonságosabb közlekedése érdekében szerve-
zünk egy ismertető előadást, melyet a Bicskei Rendőrkapitányság munkatársai 
tartanak. 

Az előadás címe: Az elektromos kerékpár és a Polymobil közúti 
közlekedésben való részvételének szabályozása.

Az előadás helye: Esterházy Iskola, Csákvár Szt. Mihály tér
Az előadás ideje: 2019. február. 21. csütörtök 16.00

Minden érintettet, érdeklődőt várunk:
Csákvári Polgárőrség

Előadás
a KRESZ 
változásairól

2019. 02. 03-án  vasárnap délután 
egy felemelő, de egyben  szomorú 
előadáson  voltunk. A 90  éves dr. 
Lebovits Imre  mérnök-közgazdász, a 
Budapesti Műszaki Egyetem Központi 
Könyvtárának nyugalmazott főigaz-
gatója, a Holokauszt Emlékközpont 
felügyelő bizottságának korábbi elnö-
ke, holokauszt túlélő (Mauthausen) 
mesélt  a vészterhes időszakról, ahol 
családtagjait elvesztette.

Kiállítással köszöntöttük a 2019-es 
esztendőt.

Elkészültek a szép új paravánok, ame-
lyeket Schmidt Laura 6.a osztályos ta-
nuló rajzaival avattunk fel.

A hangulatos megnyitó után megcso-
dálhattuk az utóbbi időszak legszebb 
műveit, pogácsával és üdítővel a kéz-
ben elbeszélgettünk a látottakról.

A kiállítás egész hónapban megtekint-
hető.

Az évet az elektronikus napló beve-
zetésével indítottuk. Mint minden 
új rendszer bevezetésénél, akadnak 
még hibák, de igyekszünk gyorsan és 
hatékonyan korrigálni azokat.

Köszönjük a kedves szülők visszajelzé-
seit, és együttműködését!

Szégyenletes időszaka  ez a történel-
münknek, ahol  egy népcsoportot a 
halálba hurcoltak. Az előadásban hall-
hattunk  az előzményekről, a  történé-
sek  mikéntjéről.

Ismereteink  bővítését vagy  a meg-
lévők  megerősítését  kaptuk a   ked-
ves, idős  előadótól. Tóth Árpádné 
Marikának  és a Baráti Kör  tagjainak 
köszönjük, hogy  ezt  a  lehetőséget 
megszervezték.

Mester Istvánné

Rendhagyó  vasárnapi beszélgetés

Január az iskolában
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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: február 26.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása. Tel.: +36-70-548-1602

Önismereti foglalkozások csoportban 
vagy egyénileg a művészet eszközeivel. 
Változást akarsz? Hozd el kérdéseidet, 
problémáidat, és találkozz a benned 
élő, kreatív művésszel, aki segít meg-
találni a megoldást. RAJZTUDÁS NEM 
SZÜKSÉGES!
www.szabadalkotas.hu Tel.: 06-30-
988-2726

Kézrátétes gyógyítás, reinkarnációs 
utaztatás, tibeti masszázs. Cél: a fizi-
kai tünetek, betegségek lelki okainak 
feltárása, öngyógító folyamatok be-
indítása, a változás elősegítése fizi-
kai, lelki, tudati szinten.
Tel.: 06-30-988-2726

Kemény Józsefné 80. születésnapjára 
és névnapjára
Legyen életed szép és vidám! Jó 
egészséget és sok boldogságot kíván 
szeretettel: 

nővéred Erzsi és családja

Hirdetések

APRÓHIRDETÉS KÖSZÖNTO

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!

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

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvári Iskola Tanulóért Alapítvány  18485842-1-07
Csákvár Kempo HSE    18491380-1-07
Csákvári Természetjáró Egyesület   18500103-1-07 
Csákvári Tűzoltó Egyesület   18484009-1-07
Csőváz Kerékpáros Sportegyesület    18596887-1-07
Floriana Könyvtár és Közösségi Tér   15365965-1-07
Polgárőrség     18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány  18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evangélikus gyülekezet) 18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület     18480098-1-07
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület   18024588-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület  18501616-1-07

A városunkban működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyarországi Evangélikus Egyház

A következő véradás
2019. március 13-án 

13:00-18:30 óra között lesz.
A helyszínéről a 

hirdetményekben 
értesítjük a lakosságot.

Véradás
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ELADÓ
zöldség-gyümölcs üzlet

Nyugdíjba vonulásunk 
miatt eladnánk a

Csákvár Széchenyi utca 
6. szám alatti 

zöldség-gyümölcs
üzletünket.

06 70 361 5798


