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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
2013. május 28-i nyilvános és zárt ülésén végzett munkájáról
A képviselő-testület 2013. május 28-i nyilvános ülésén az alábbi határo-
zatokat hozta:
• Meghallgatta és tudomásul vette a két ülés között végzett munkáról, va-
lamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri 
jelentéseket.
• A Magyar Iparszövetség (OKISZ) az Új Széchenyi Terv „Közép - Dunántúli 
JOGPONT PLUSZ mini” projekt keretében jogsegély-szolgálati tevékeny-
ség végez – többek között – Csákváron is, melynek céljára bérbe kíván 
venni egy irodahelyiséget a hivatal épületében. A testület a kérelmet 
megvitatta és jóváhagyta Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal épü-
letének földszinti, 8 m2 alapterületű irodájának bérbe adását a Magyar 
Iparszövetség részére 2013. június 1. napjától határozott időtartamra, 
2014. november 31. napjáig. A jogsegély-szolgálatot a kijelölt jogász 
minden páratlan hét péntekén 8,00 óra és 12,00 óra között, ingyenesen 
nyújtja, bármely érdeklődő számára.
• Megvitatta és elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tainak 2012. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést. Az értékelést meg-
küldte a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.
• Megvitatta és elfogadta a Csákvár – Móric-major között közlekedő autó-
busz járat 2013. július 1-jétől történő pályáztatására vonatkozó elveket. 
Felkérte a polgármestert, hogy a Szabadság tér (6:45) – Móric-major 
–  Szabadság tér – Régi iskola (7:13) útvonalra írjon ki nyílt pályázatot 
személyszállítási szolgáltatás nyújtására; a másik három, jelenleg is 
közlekedő járat vonatkozásában pedig készítsen számszerű előterjesztést 
a következő képviselő-testületi ülésre, amely tartalmazza a várható költ-
ségeket.
• Döntött a 2013. május 24-i községi vasgyűjtés bevételének térfigyelő 
kamera rendszer kialakítása céljából történő tartalékba helyezéséről.
• Korábbi, 2013. március 26-i ülésén - eleget téve az „egyes törvé-
nyeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezésé-
nek tilalmával összefüggő módosításáról” szóló 2012. évi CLXVII. törvény           
előírásainak - az MTA állásfoglalását kérte a Tolbuhin utca nevének 
megváltoztatásával kapcsolatban. A megérkezett szakvélemény alapján, 
mely szerint a Tolbuhin utca elnevezés a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdése a) pontjának 
hatálya alá tartozik, és ezért használata nem javasolt, valamint a testü-
leti ülés elején megjelent lakosok kifejtett véleményére tekintettel úgy 
döntött, hogy a csákvári 496 hrsz-ú, Tolbuhin utca átnevezése tárgyában 
lakossági fórumot tart az ott lakók véleménynek kikérése érdekében. Az 
alábbi utca elnevezéseket bocsátotta véleményezésre: Csíkvarsa utca, 
Geszner-ház utca, Patak sor.
• Megtárgyalta a Bagóház hasznosítása tárgyában benyújtott pályázatot, 
és úgy határozott, hogy elutasítja azt, mivel a település központjában ta-
lálható épületet más módon kívánja hasznosítani.
• Módosította 2013. április 30-i, az ÁROP-1.A.5-2013. jelű pályázat be-
nyújtásáról hozott határozatát azzal, hogy a pályázat előkészítésével 
és megírásával a legkedvezőbb ajánlatot adó KPG Consult Korlátolt 
Felelősségű Társaságot bízza meg. Döntött arról is, hogy pályázat nyertes-
sége esetén a közbeszerzési feladatok ellátására KT Tanácsadó Bt-vel köt 
szerződést, 
• Miután az önkormányzat valamennyi intézményénél dolgozók, illetve az 
érdekvédelmi szervezetek megadták egyetértő véleményüket, a testület 
megerősítette előző ülésén hozott döntését, és ezzel elfogadta a nyug-
díjba vonulók elismeréséről szóló határozatát.
• Jóváhagyta LEADER pályázatok Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közös-
séghez történő benyújtását. Felkérte a polgármestert, hogy tárgyaljon a 
lehetséges együttműködő szervezetekkel a pályázaton történő indulás 
érdekében.
• Megtárgyalta a gesztenyefák permetezéséről szóló tájékoztatót, és 
úgy határozott, hogy az árajánlatot tevő társaságtól árengedményt kér. 
Felkérte a polgármestert, hogy egyeztessen a kórház vezetőjével a gesz-
tenyefák megóvása érdekében szükséges együttes fellépés fontosságáról.
• A társult önkormányzatok közötti, nem jogi személyiségű társulások 
kötelezően előírt felülvizsgálata kapcsán a Csákvár – Gánt Közoktatási 
Intézményi Társulásban érintett közös óvoda ügyében további határoza-
tok születtek. Az áprilisban hozott megszüntető határozat következmé-
nyeképpen döntés született többek között az intézmény jogutódlásáról, a 

Csákvári Önkormányzat beszámolója vagyoni elszámolásról, a munkáltatói jogutódlásról, a Csákvári Mese-Vár 
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 2013. július 1-i hatályú módosí-
tásáról. 
• Döntött a testület a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal alapító oki-
ratának módosításáról, mely döntéssel kiterjesztette a hivatal működési 
területét a különböző társulások tekintetében más és más települések, 
így Bodmér, Csákberény, Csákvár, Gánt, Pátka, Szár, Újbarok, Vértesbog-
lár és Zámoly települések közigazgatási területére.
• Sajnálattal tudomásul vette a dr. Wiesler Ferenc háziorvos egészség-
ügyi szolgáltatás nyújtására kötött feladat ellátási szerződésének nyug-
díjba vonulás miatti felmondásáról szóló tájékoztatót.
• Megtárgyalta a Csákvári Önkormányzati Társulás gyepmesteri és 
belső-ellenőrzési feladat-ellátásának átmeneti finanszírozásáról szóló 
előterjesztést, és úgy határozott, hogy hozzájárul 500.000.-Ft összegnek 
a társulás bankszámlájára történő átutaláshoz, átmeneti finanszírozás 
címén.
• Megtárgyalta a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület kérelmét, és úgy ha-
tározott, hogy  2013. június 28-30. között tervezett mentési és csapat-
építési gyakorlatuk lebonyolításához díjmentesen biztosítja számukra a 
Tersztyánszky Ödön Sportközpont mellékhelyiségeinek, illetve zuhany-
zóinak használatát.
• Megtárgyalta a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás társu-
lási megállapodása felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, mely alap-
ján úgy határozott, hogy a társulás 2013. július 1-jétől – jogfolytonosan 
– jogi személyiséggel működik tovább, és elfogadta a további jogszerű 
működéséhez szükséges módosításokat, módosította Gondozási Központ 
és Idősek Otthona alapító okiratát. 
• Megtárgyalta védőnői ellátás közös biztosítására vonatkozó társulás-
sal kapcsolatos előterjesztést, melynek alapján a szükséges döntéseket 
meghozta. Így a jogi személyiség nélküli társulás megszűnik, vagyonával 
elszámol. 2013. július 1-jei hatállyal a védőnői ellátási feladatot a 
Csákvári Önkormányzati Társulás keretében a társult önkormányzatokkal 
együttműködve biztosítja. Mindezeknek megfelelően határozatot hozott 
a Csákvári Önkormányzati Társulás társulási megállapodása felülvizsgála-
tára.
• A 415/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére nyilvá-
nos pályázati kiírás készült. A testület határozott a beérkezett érvényes 
pályázat alapján a 415/6 hrsz-ú  ingatlan 250,- Ft/m2 árú értékesítéséről. 
Az adásvétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik
• Elfogadta a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) 
bekezdése alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alap-
törvényben, valamint a 7. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott ren-
deltetése biztosításának céljából Csákvár Nagyközség Önkormányzatának 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.

A képviselő-testület 2013. május 28-i zárt ülésén az alábbi határozato-
kat hozta:
• Benyújtott lakásbérleti kérelemre vonatkozó döntését a testület el-
halasztotta. Felkérte a jegyzőt, hogy a soron következő ülésére készíttes-
sen a kérelmező és családja lakhatási és jövedelmi viszonyairól új 
környezettanulmányt.
• Öt csákvári lakos kérelmére 3 000,- és 10 000 forint közötti egyszeri 
alkalomra szóló átmeneti segélyt állapított meg.
• Négy csákvári lakos kérelmére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 
állapított meg 5 000 forint és 20 000 forint közötti összegekben.

A képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek a Floriana 
Könyvtárban nyitvatartási időben, valamint az önkormányzat honlapján 
megtekinthetők. A nyilvános ülésen minden érdeklődő állampolgár részt 
vehet. A testület soron következő rendes, nyilvános ülését 2013. július 
30-án 15.00 órai kezdettel tartja.

Dr. Szöllősy Tamás 
igazgatási irodavezető

JÚLIUSI orvoSI ügyeLet
Csákvár és vonzáskörzete hétvégi és hétközi orvosi ügyelet
4., 11., 18., 26., 27., 28. Aug. 1.  dr. Gerstner Péter
19., 20., 21., 25., 31.       dr. Kovács László
2., 3., 9., 12., 13., 14., 16., 23., 30. Aug. 2., 3., 4. dr. Nagy István
1., 8., 15., 22.      dr. Wiesler Ferenc
5., 6., 7., 10., 17., 24., 29.                       dr. Zsigmond László
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Bodméri Önkormányzat beszámolója
          Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselő Testüle-

tének 2013 május 29-énmegtartot soron következő nyilvános üléséről.
Napirendek:
1. A képviselő testület elfogadta a jelentést a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról, meghallgatta a polgármester tájékoztatóját a két 
ülés között végzett munkáról. A polgármester arról is tájékoztatta a tes-
tületet, hogy a KDRFÜ-től megkaptuk azt a levelet, melyben megindo-
kolták, hogy a felszíni vízelvezetési pályázatunk elutasítására benyújtott 
kifogásunknak miért nem adtak helyt. Arról is szólt a tájékoztató, hogy 
a településen a képviselő testület döntése szerint megkezdődtek az út-
felújítási munkák. Valamint arról is, hogy a református presbitérium dön-
tése értelmében a parókia tetőcseréjére is sor került.
2. Átfogó értékelés az önkormányzat 2012 évben végzett gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Ezt a feladatot maximálisan 
és teljes körűen ellátja az önkormányzat. A gyermekjóléti szolgálat 
munkatársain kívül ügyvéd és pszichológus is ingyenesen áll a szülök ren-
delkezésére. A Képviselő-testület az átfogó értékelést megismerte és azt 
elfogadta.
3. Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás 2012. évi költség-
vetésének végrehajtásáról szóló beszámoló. A beszámolót a képviselő 
testület megismerte és azt elfogadta. 
4. Csákvári Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása. 
A társulás kilenc település, többek között Bodmér részvételével alakult 
meg 2012. decemberében. Feladata, hogy a megszűnő Vértes Többcélú 
Kistérségi Társulástól átvegye azokat a feladatokat, melyeket továbbra 
is társulás formájában kívánnak a települések ellátni. A képviselő testü-
letek a Társulási Megállapodást elfogadták és aláírták, melyet felül kellet 
vizsgálni. 
5. Védőnői feladat ellátás közös fenntartásának szerződés felülvizsgálata 
2013. július 1. napjától. A Csákvári Önkormányzati Társulás látja majd el 
a védőnői feladatokat. A gyakorlatban semmi nem változik, csak más lesz 
a fenntartó és a védőnők munkáltatója. 
6. Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulási Megállapodás 
felülvizsgálata. A Társulást 2013. július 1. napjától kezdődően, jogi 
személyiségűvé kell átalakítani annak érdekében, hogy az állami 
költségvetésű támogatást igénybe tudjuk venni.
7. Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának felülvizs-
gálata. A felülvizsgálat során szükségesé vált az Okirat módosítása. A mó-
dosítás tartalmazza a feladat ellátás feltüntetését, valamint az illetékes-
ségi terület kiegészítését. 
8. Vértesboglár - Bodmér óvodai-nevelés kötelező feladat ellátási 
szerződés. 2013. július 1-től a két települési közötti feladat ellátási 

FeLHÍvÁS - CSÁKvÁr DÍSZPoLgÁrA  
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2011. 
(VI.1.) számú rendelete alapján „Csákvár díszpolgára” kitüntető címet 
adományoz évente legfeljebb egy élő és egy elhunyt személy részére a 
Floriana Napok rendezvényén.
A díj/ak adományozásával az önkormányzat adózni kíván e személy-
eknek kifejezve a település elismerését példamutató magatartásukért, 
maradandó alkotásaikért, a település szellemi és anyagi gyarapodásához 
való hozzájárulásukért. 
A kitüntető cím/ekre javaslatot tehet: képviselő, bizottsági tag, civil 
szervezet, egyház, intézmény és magánszemély is.
A kitüntetés/ek adományozására a javaslatot a képviselő-testületnek 
2013. július 15-ig lehet benyújtani, döntésre a képviselő-testület a 2013. 
július 30-i ülésén kerül sor.

TájékozTaTó az adóbevéTelekről
Tisztelt Csákváriak! 

Tájékoztatásul közöljük, hogy Csákvár Önkormányzatához érkezett 
adóbevallások kapcsán az önkormányzatnak az iparűzési adóból 
8.043.790 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ez az összeg kiesik 
az idei költségvetésből, a hiányt növeli. Mindez abból adódott, hogy a 
tavalyi adóbevallások alapján terveztük adóbevételeinket, viszont a cé-
gek bevétele tavaly tovább csökkent, így idén kevesebb adót vallottak és 
fizettek be.
Több adózó még nem adta be az adóbevallását, kérem, szíveskedjenek  
ezt mielőbb megtenni, és befizetési kötelezettségeiket szíveskedjenek 
teljesíteni.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

KItüntetéS 
Orbán Viktor miniszterelnök 83/2013. (VI.18.) határozatával, a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253§ (1) bekezdése 
alapján a megyei kormányhivatal javaslatára címzetes főjegyzői címet 
adományozott Tóth Jánosné, Csákvár Nagyközség jegyzője számára.
Gratulálunk a kitüntetéshez, és további munkájához sok sikert és egész-
séget kívánunk!

A MUnKAügyI KIrenDeLtSég
ILLetéKeSSégéneK vÁLtoZÁSÁróL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Csákvár település 2013. július 
1-től a Bicskei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez fog tar-
tozni. Az előírt jelentkezéseket, munkanélküli regisztrációt júliustól ott 
kell intézni. 

2060 Bicske, Kisfaludy u. 50. Tel: 22/565-263
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök: 8-14-ig, 

péntek: 8-12-ig.

góLyAHÍr
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

május 12-én Bölcskei Máté a Vörösmarty utcába.
május  17-én Stumpfold Lázár az Árpád utcába.
május 26-án Kardos Hunor Bodméron a Vasvári 
Pál utcába.

IsteN hozta a kIs jövevéNyeket!!

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatói 

szerződés keretei között folytatódik tovább az óvodai nevelés.
9. Tájékoztató a község köztisztasági helyzetéről. A településen a porták 
többsége tiszta és rendezet. Sajnos van azonban néhány ingatlan, amely 
minden évben visszatérően rendezetlen. Ezeknek a tulajdonosai főleg 
nem a településen élnek, és sokszor a rendbehozatalra szóló kötelezést 
sem veszik át. Van olyan ingatlan tulajdonos, aki évekkel ezelőtt a telepü-
lés választott tisztségviselője volt, nem Bodméron lakik, de szinte minden 
nap megjelenik a településen. Mégsem veszi észre, hogy a tulajdonában 
lévő ingatlanon 1,5 méteres pollentermelő gaz van, nem kis bosszúságot 
okozva a szomszédos ingatlantulajdonosoknak. Június közepéig még 
egyetlen egyszer sem kaszált, míg a rendesebb ingatlantulajdonosok 
akár négyszer vagy ötször is. Ezúton szeretnénk tájékoztatni a telepü-
lés minden ingatlan tulajdonosát, hogy a rendben tartási kötelezettség 
a telekhatáron kívül lévő közterületre is vonatkozik. A köztisztasági ren-
delet értelmében az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlana előtt lévő 
közterületet rendben tartani, az árkokat, átfolyókat kitisztítani, az út pad-
kára lerakott hordalékot eltávolítani, a járdákat úgy karban tartani, hogy 
a mellé ültettet növények a szabadon közlekedést ne akadályozzák. Ez-
úton mondok köszönetet azoknak, akik ingatlanjaikat példásan rendben 
tartják, köztük nem kevés az idős, beteg, rokkant ember. Külön köszöne-
tet mondok Balogh Orsolyának, aki az idei évben is gondoskodott arról, 
hogy az utcai virágtartókba muskátlik kerüljenek, és köszönetet mondok 
az elültetésben segédkezőknek is. Köszönetet mondok Bodmér Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületének, hogy lemondott tiszteletdíj-
jakból lehetőségünk volt, hogy a település belterületének útjain 8 millió 
forint értékű felújítást eltudtunk végezni. 
10. A település közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terve. A terv 
lényege, hogy az önkormányzati vagyonnal, mint a nemzeti vagyonnal 
felelős módon és rendeltetés szerűen kell gazdálkodni. 
aktuálisak:
A Csákvári közös önkormányzati hivatal két irodavezetője, Szendrei Györ-
gyi és Trimmel Anna nyugdíjba vonult. Ezen az ülésen köszönte meg 
munkájukat Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és 
nyugdíjba vonulásuk alkalmából kívánt nekik nagyon sok boldog nyugdí-
jas évet és erőt egészséget.
Bodmér Község Képviselő Testületének üléseiről készült jegyzőkönyvek 
megtekinthetők a Polgármesteri hivatalban és a település honlapján. 
A képviselő testület ülését 2013. szeptember 11-én 15:30 órai kezdettel 
tartja. július, augusztus ülésszünet. A képviselő testületi ülésekre minden 
érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk.            

Tisztelettel: Balogh István László
polgármester



neLLI  (1948 - 2013)

Elment… korán ment el. Az az ember 
volt, aki nem az elismerést, a köszöne-
tet várta, hanem aki a feladatot ke-
reste. Életének nagy részét a kultúra 
területén töltötte. Már középiskolás 
diákként tagja volt a Vörösmarty Iro-
dalmi Színpadnak. Főiskolai, majd 
egyetemi tanulmányai (könyvtár – 
történelem) után könyvtárosként 
dolgozott Székesfehérváron, Buda-
pesten majd Piliscsabán a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen; itt taní-
tott is. Utolsó munkahelye a Néprajzi 

Múzeum volt, ahol a könyvtárat vezette. Számos országos egyesületnek 
volt tagja. Tanulmányai, cikkei jelentek meg a Honismeret című kiad-
ványban, a Könyvtáros című szaklapban. Szülőfalujához, Csákvárhoz való 
kötődése példaértékű. Budapesten élt, munkája is a fővároshoz kötötte. 
A hétvégék többségét azonban Csákváron töltötte. A község hétköznap-
jait, ünnepeit szívügyének tekintette. 
Sok-sok tevékenységéből (a teljesség igénye nélkül) csak néhányról:

• A Csákvári Földmíves Iskola megalakulásának 100. évfordulóján 
(1891 – 1991) rendezett tudományos tanácskozáson előadást tartott 
az iskola történetéről, valamint kiállítást rendezett a fellelt dokumen-
tumokból.
• Megírta a 200 éves evangélikus egyház történetét. A rendelkezésre 
álló dokumentumokból tablókat készített (1992).
• A római katolikus templom felszentelésének 150. évfordulójára 
(1859 – 2009) szervezett rendezvények aktív részese volt. Nagy sikert 
aratott egyháztörténeti kiállítása. A templom rövid története, mely 
szintén az ő munkája, leporelló formában is megjelent. Fellelhető il-
letve olvasható bent a templomban.
• A Katolikus Szeretetszolgálat Otthona is évfordulót ünnepelt; az ott-
hon története is Nelli munkája volt. 
• Részt vett a legendás Háry János című színmű 1997-es előadásának 
előkészítő munkálataiban, a község címerének és zászlójának 
tervezésében, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. év-
fordulójára rendezett ünnepség szervezésében, lebonyolításában.
• Rendszeresen részt vett a természetjárók túráin és táborain, ahol 
feladatának tartotta, hogy a résztvevők a természet szépségei mellett 
a Vértes történetével, földrajzával, irodalmával, néphagyományaival 
is megismerkedjenek. A fiatalok szerették, tudását elismerték, hall-
gattak szavára. Izgalmasak voltak a tábortűz melletti beszélgetései.
• Éveken át ő szerkesztette a „100 éve történt…” címmel a Hírmondó 
állandó rovatát. 
• Előadásai látogatottak voltak. Esterházyak és Csákvár című vetí-
téses előadásával nemcsak Csákvár, hanem a székesfehérvári István 
Király Múzeum Baráti Körének tagjait is megörvendeztette. Utolsó 
előadása ez év március 8-án a Geszner-háznál hangzott el a csákvári 
temetők sorsáról.

Számos terve volt, kutatásainak feldolgozását tervezte nyugdíjas éveiben. 
Ámde az élet erre már nem adott neki lehetőséget. Jó volt vele együtt 
tevékenykedni. Élmény volt előadásait hallgatni. Köszönjük, hogy velünk 
volt, hogy együtt lehettünk vele. 
Nelli! Nyugodalmad legyen csendes. Isten veled.

kedves szülők!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2013/2014-es tanévben megváltozik a 
tankönyvellátás rendje. Az iskola által megrendelt könyvek áráról a 
szülők a postán keresztül csekket kapnak, melyet 2013. július 31-ig kell 
befizetniük. A tankönyvek kiosztása augusztus végén lesz az iskolában, 
melynek időpontjáról a képújságon, a Hírmondóban és az iskolában el-
helyezett plakáton értesíteni fogjuk a szülőket. A tankönyveket csak a 
befizetett csekk feladószelvénye ellenében adhatjuk át!

FüStMenteS óvoDA
A csákvári Mese-Vár Óvoda a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési Osztályának vezetője, 
dr. Pásztor László adta át Faddi Péterné intézményvezetőnek, valamint a 
fenntartó önkormányzat képviseletében jelen lévő Katonáné dr. Venguszt 
Beatrix polgármesternek a Füstmentes óvoda plakettet. 
A megyében 23 óvoda kapta, illetve kapja meg a napokban ezt a címet, 
mellyel az óvoda falán hirdetheti, hogy a pedagógiai program keretében 
a dohányzástól való tartózkodásra és a környezetvédelemre oktatja a fia-
talokat. 
Faddi Péterné örömmel fogadta a plakettet, melyet az óvoda falán fognak 
elhelyezni. A szorgalmi időszak során több héten át foglalkoztak a prog-
rammal. A dohányfüst ellenes akció keretében rajzoltak, illetve Csukás 
István erre a programra írt meséje alapján beszélgettek a középsős és  na-
gycsoportosokkal a témáról. Környezetvédelmi témának pedig a szelek-
tív hulladékgyűjtést választották. A pályázat feltétele volt továbbá, hogy 
az óvoda dolgozói nem dohányozhatnak, életvitelükkel is példát mutatva 
a kicsik számára.

terMéSZetvéDeLeM MÁr 
KISCSoPortBAn

A Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Ady E. úti óvodájának kiscsopor-
tosai természetvédelmi programban vettek részt az elmúlt nevelési év  
folyamán.  Szakemberek segítségével, játékosan szerezhettek természet- 
és környezetvédelmi ismereteket a 10 alkalomra tervezett program 
keretében októbertől - májusig. A települést körülvevő csodálatos ter-
mészeti környezetben tett felfedezések, élményteli kirándulások, játékos 
foglalkozások, sportos események, madármegfigyelés, állatsimogatás, 
vizes élőhelyek megtekintése nagy örömet okoztak a gyermekeknek. A 
Pedagógiai programmal összhangban cél az, hogy a gyermekek megis-
merjék, megszeressék az őket körülvevő környezetet, élővilágot. E cél 
megvalósítását kiváló partner segítette: a PRO VÉRTES Természetvédelmi 
Közalapítvány vezetője Viszló Levente és munkatársai: Szöllősi Eszter és 
Szalai Gábor.
A megkezdett munkát Gulyás Gáborné, a csoport óvodapedagógusa ter-
mészetesen a jövőben is folytatja a gyermekek életkori sajátosságainak, 
meglévő ismereteiknek, kíváncsiságának megfelelően.
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Megemlékezés

verSenyeInK
VI. Fehér Galamb Népdaléneklés Verseny országos döntőjében 
Budapesten a Rákoshegyi Bartók Zeneházban

Szólóének kategóriában Sztányi Emese (7.b) arany minősítést,
Énekkettősünk: Gulyás Hajnalka és Sztányi Emese (7.b) szintén 
arany minősítést szerzett.
Csoportos ének kategóriában a Csákvári Csicsergők kiemelt arany 
minősítést kaptak. A csoport tagjai: Barasevich Borbála, Csuta 
Rita (6.b), Páll Alexa, Tamás Dóra (6.c), Gulyás Hajnalka (7.b) 

„Környezetvédelem a jövőért” versenyen Székesfehérváron
27 döntőbe jutott csapat közül iskolánk csapata 8. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Galamb Emese, Németh Orsolya, Tamás Anna 
(8.a)

D.D.D. országos német nyelvi levelező versenyen 
 1. helyezést ért el Csuta Rita (6.b)

Intézményi hírek - esterházy Iskola

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár

Intézményi hírek - Mese-vár óvoda

Könyvújdonságainkból
Láthatatlan ember
A tenger törvénye
Üzenet a palackban
Maradj mellettem
Végakarat
A szabadság ötven árnyalata
Vérbosszú Párizsban
A császár sírja
A rejtélyes kulcs /gyermekkönyv/
Az emberi lét útja + DVD
Kutyakód /a kutyák viselkedése/
Klaudia és az új gimi /ifjúsági/
Botrány és ártatlanság
A fény leánya
Utazás a halál torkába
Sárkánylovasok /gyermekregény/
Nyomasztó örökség I-II. 
Gabriel-módszer + CD
önfejlesztés, önmegvalósítás, önmeghaladás

Gárdonyi Géza:
Susan Wiggs:
Susan Wiggs:

Harlan Coben:
Harlan Coben:

E. L. James:
Steve Berry:
Steve Berry:

Kertész Edina:
Bhagwan Rajnees:

David Alderton:
Fedina Lídia:

Nicola Cornick:
Cselenyák Imre:

Sir Arthur Conan Doyle:
Cornelia Funke:

Lőribcz L. László: 
Jon Gabriel:

Teljesebbé válni:

Tisztelt olvasóink! A Floriana Könyvtár 2013. július 30-tól augusztus 20-
ig zárva tart. Nyitás: augusztus 21-én.



APróHIrDetéS
Hétvégi telkek gondozása, fűnyírás, 
fűkaszálás.
Érd: 70/548-1602

Csákváron albérlet kiadó!
Érd.: 20/323-1544

Hízó eladó! Irányár: 50.000,- Ft.
Érd.: 20/669-3170

Garázsvásár július 13-án 8-19 óráig 
Csákvár, Kálvária u. 71 sz. alatt több 
család feleslegessé vált holmijai 
közt válogathat!

Friss kecsketej, kefír, joghurt, satok 
kaphatók. Tej: 350Ft/l
Cs. József A. u. 45.
30/618-4082

400 n.öl területű zártkerti ingatlant 
vásárolnék.
Érd.: 20/291-5632

tv, Internet és teLeFon
a kábelsaT-2000 kFT-Től!!!

SZERETNE SPÓROLNI? - CSÖKKENTSE ELŐFIZETÉSI DÍJÁT
DUPLA CSOMAG (TV+INTERNET) VAGY

TRIPLA CSOMAG (TV+INTERNET+TELEFON) KEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉVEL, KÉT ÉV HŰSÉGNYILATKOZATTAL!

BeLéPéSI DÍJ: 0 Ft
Dupla csomagok (kábeltelevízió és internet) már 3360 Ft-tól

Tripla csomagok (kábeltelevízió, internet, telefon) már 4010 Ft-tól

Az akció feltételeiről érdeklődjön a következő elérhetőségeinken:
Telefon: (22) 503-259 (9-17 óráig)
Üzletkötő (20) 541-3711 (Mészáros Sándorné)
Email: kabelsat@kabelsat.hu

HírmondóCsákvári -Bodméri

kiadó: 
Csákvár Nagyközség és Bodmér 

Község Önkormányzata
Készült: G és G Nyomda Bt.

Székesfehérvár, Homoksor 18.
Tel./Fax: (22)338-674

E-mail: gesgnyomda@freemail.hu
Szerkesztő-bizottság elnöke:
Mészárosné Ágoston Ildikó
Szerkesztő bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Knausz Imre

Szmolkáné Bene Ibolya
Tamásné Metlágel Ildikó

E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: július 20.

KÖSZÖnetnyILvÁnÍtÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Csete Ferenc temetésén 
részt vettek, sírjára virágot hoztak.
                                       Gyászoló család

Hálás szívvel köszönjük mind-
azoknak, akik feleségemet, édes-
anyánkat,  nagymamánkat Szabó 
Ferencnét utolsó útjára elkísérték. 
Sírjára koszrút, virágot hoztak, rész-
vétükkel osztoztak fájdalmunkban.

Gyászoló család
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Forduljon az egyenlő bánásmód
 HAtóSÁg ügyFéLSZoLgÁLAtÁHoZ, HA

vagy egyéb tulajdonsága miatt 
hátrányos megkülönböztetés éri.

vallási-
vagy világmeggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete

neme,
faji hovatartozása,

bőrszíne,
nemzetisége,

nemzetiségi vagy etnikai
kisebbséghez való tartozása,

fogyatékossága,
életkora,

egészségi állapota,

Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA
Fejér megyei egyenlő bánásmód-
referens ügyfélfogadását 
Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal épületében
 (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.)
2013. július 24–én, szerdán 
12.00 és 16.00 óra között!

TÁMOP-5.5.5/08/1 
A diszkrimináció elleni küzdelem – 
a társadalmi szemléletformálás és 
hatósági munka erősítése
Egyenlő Bánásmód Hatóság
1024 Budapest, Margit krt. 85.
www.egyenlobanasmod.hu/tamop

A project az Európai Unio támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával jön létre.

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

sÍrkő
M i n d e n  á r k a t e g ó r i á b a n

1 szeMélyes garnitúra, gránit fejrésszel 140.000ft-tól

2 szeMélyes garnitúra, gránit fejrésszel 200.000ft-tól

Balogh István
k ő f a r a g ó m e s t e r

BoDMér
tel/fax: 0622-582-073
Mobil: 0620-344-6240

A készlet megtekinthető: www.sirkobodmer.hu

2013. július 30-án 18.30 órai 
kezdettel gépjárművezetői tan-

folyam indul a könyvtárban.
 Információra ajánljuk a

www.stift90.hu 
honlapot.

jelentkezni és érdeklődni 
az 582-016 telefonszámon, 

vagy személyesen a könyvtárban 
lehet.

Nemzetközi 
gépjárművezetőket keresünk 
azonnali kezdéssel „C+E” 
kategóriával és érvényes 
GKI-val. Tapasztalat és nyelv-
tudás nem szükséges.
Érd.: +36307222900.

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

HASZNÁLT RUHÁK KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN 

ENGEDMÉNYES
NYÁRI VÁSÁR!

***
 LAKÁSTEXTÍLIÁK NAGY

VÁLASZTÉKBAN
   Címünk: Csákvár, Kertész utca 15.
   Honlap: www.angolrozsa.hu
   Szeretettel és tisztelettel: 
   Árki Tünde (0620)2299-242

NYITVATARTÁS
H-P: 9-11;14-17

Szo.: 9-12
Vasárnap: ZÁRVA

Angol rózsA
használtruhabolt

Ivanics Szilárd
kőfaragó

Vállalom: ● műkő-, márvány-, gránit  sírkövek,
                   kripták készítését

                ● sírkő tisztítást, felújítást

Garanciával, részletfizetési 
lehetőséggel!

Galéria: www.ivanicskofarago.hu
E-mail: ivanicskofarago@t-online.hu
Csákvár, Temető u. Tel: 36-20-9362712

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazon rokonoknak, isme-
rősöknek, szomszédoknak, akik 
felejthetetlen drága fiúnk ifj. Pálfi 
László temetésén megjelentek, 
részvétükkel  fájdalmunkat enyhí-
teni igyekeztek.       Gyászoló család


