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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának hírei.

Utánpótlás kézilabda sikerek, 
Ugrits Tamás atya ezüstmisés 

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

Szabadság térről induló buszjá-
ratok rendje.

Öröménekléstől zengtek a csákvári 
Esterházy Iskola falai, de ezt nemcsak 
a nagy hőségben kitört vakáció okoz-
ta, hanem öt, felső tagozatos, arany-
torkú lány eredményei is. Dravitcz 
Tamara, Magyarics Fanni és Pausch 
Kamilla (6.a oszt.), valamint Hegyessy 
Luca és Néráth Dóra (8. oszt.) ugyan-
is kiemelkedően szép sikereket értek 
el a területi és országos népdalének-
lési versenyeken. Szakálné Dornyi 
Erzsébet nemcsak ének tanárukként 
foglalkozik a lányokkal, hanem felké-
szítő tanárként is maximálisan mel-
lettük áll. 

A 9. Fehér Galamb Országos Népdal-
éneklési Verseny helyi (csákvári) vá-
logatója alapján a fiatalok több kate-
góriában is továbbjutottak a Győrben 
megrendezett területi fordulóba. A 
lányok május 2-án szólóban, duóban 
és egy 4 fős csoportban is megszólal-
tathatták csillogó hangjukat. Egyéni 
kategóriában Kamilla arany, Tamara 
és Luca ezüst minősítést, valamint 
Fanni és Dóra bronz minősítést ka-

Szárnyalnak a Pacsirtáink!

pott. A Piros Rózsa énekkettős (Fanni 
és Kamilla) ezüst, a Dalos Pacsirták 
(Tamara, Fanni, Dóra, Kamilla) pedig 
arany minősítéssel térhettek haza 
Csákvárra. A Nyugat-Dunántúli Ré-
gió zsűrije a csákvári műsorszámok 
közül végül ötöt (az arany és ezüst 
minősítésűeket) továbbjuttatott az 
országos döntőbe, melyet május 28-
án Budapesten, a Rákoshegyi Bartók 
Zeneházban rendeztek meg. Itt már 
mind az 5 régió továbbjutói, összesen 
38 műsorszám szerepet kapott, ezzel 
egy kellemes, népdaloktól hangos 
napot szerezve a versenyzőknek és 
felkészítőiknek. A festői és a harmo-
nikus környezet csak emelte a lányok 
teljesítményét, hiszen a gyönyörű 
hangjukon elénekelt Fejér megyei, 
bakonyi és mezőségi népdalcsok-
rokkal itt is elkápráztatták a zsűrita-
gokat. Szólóban Kamilla az arany, Ta-
mara és Luca pedig az ezüst fokozatig 
énekelte magát; a Dalos Pacsirták 
csoportja pedig egészen a színarany, 
azaz a kiemelten legjobb minősítésig 
repültek. Apropó repülés…

A két verseny között eltelt 3 hét alatt 
a lányoknak párhuzamosan kellett 
készülniük a döntő mellett egy másik 
rangos versenyre is. Kamillát egyéni, 
a Dalos Pacsirtákat pedig csoportos 
kategóriába válogatták be a 2016-os 
Fölszállott a páva 2. selejtezőjébe. 
Nagy szó ez a lányoknak! Kamilla a 
tavalyi első próbálkozása után, idén 
már sikeresen került be a TV-s pro-
dukció első körös válogatójába. 

A fiataloknak április 15-ig kellett je-
lentkezniük online egy rövid, magu-
kat és az énektudásukat bemutató 
videóval, s ezek alapján hívták be 
őket a Százhalombattán rendezett 
előválogatóra. A felkészítésükért is-
mét Erzsi néni felelt, aki úgy védi és 
segíti őket, mint madár a fiókáit. A 7 
régió válogatóin összesen 368 ma-
gyar, valamint határon túli szórvány 
közösségi fiatal kapott lehetőséget a 
megmutatkozásra. Fontos megem-
líteni, hogy a versenyre maximum 
14 éves korig lehetett jelentkezni, 
ezért a csákvári Dalos Pacsirták kö-

zül Néráth Dóra nem tudott fellépni 
a csoporttal, így Tamara, Fanni és 
Kamilla énekhármas szólaltathatta 
meg hangját. A lányok felkészülését 
nagyban segítette, hogy ugyanabba 
az osztályba járnak és elválaszthatat-
lan barátnők, ezért még a gyakorlás 
is szabadidős elfoglaltság volt szá-
mukra. Külön büszkeségünk, hogy a 
május végi, a Közép-Dunántúli Régió-
ba tartozó selejtezőn 2 csákvári mű-
sorszám is felléphetett, ezzel kitünte-
tett helyet szerezve kis városunknak. 
A lányok és Erzsi néni munkájának 
gyümölcse ez a siker, hiszen a heti 
egyénekórás csákvári tanulóknak, a 
művészeti és népzenei általános is-
kolások fiataljaival egy szinten kellett 
bizonyítaniuk.

A május 29-én megrendezett verse-
nyen a fellépőkről egyébként a Duna 
Televízió felvételt is készített, mivel a 
24 fős zsűri majd ezek alapján fogja 
eldönteni, hogy ki az a 48 kiválasz-
tott, akik a felkészítő tábor után az 
októbertől induló élő, televíziós mű-
sorban is szerepelhetnek. Várhatóan 
június végén, július elején születik 
meg a továbbjutók névsora, tehát 
körülbelül lapunk megjelenésével 
párhuzamosan érkezik a boríték a 
lányokhoz, akik most bizonyára nyu-
godtan szürcsölgetik a jéghideg limo-
nádéjukat a vízparton. Most a nyári 
szünetben nem kell annyira figyelni-
ük a hangjukra, de szeptembertől – 
a továbbjutástól függetlenül – ’újra 
szól a nóta’, vagyis folytatják a lányok 
felkészülést, hogy további magassá-
gokig repülhessenek, ezzel szintén 
öregbítve Csákvár hírnevét.

Az egész város nevében gratulálunk a 
sikerekhez és kívánjuk, hogy tovább 
szárnyaljanak a Pacsirták!

Szakál Borostyán



2   

Ülésezett Csákváron a
Képviselő-testület 
Csákvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2016. június 28. nap-
ján tartotta munkaterv szerinti rendes 
ülését. A lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között 
végzett munkáról szóló jelentés tárgya-
lását követően elfogadták a képviselők 
a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság 2015-ben végzett tűz-
védelmi tevékenységéről, továbbá az 
Esterházy Móric Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola, vala-
mint a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
2015/16. oktatási és nevelési év ered-
ményeiről szóló beszámolóját. 

A nyári óvodai gyermekfelügyelettel 
összefüggő törvényi rendelkezések-
re tekintettel döntés született egy 
vértesboglári kisgyermek csákvári 
óvodában való ellátásáról, majd a fo-
lyamatban lévő pályázatokról és az e 
hónapban benyújtásra kerülő pályá-
zatokról szóló tájékoztatók jóváha-
gyására került sor. Utóbbi keretében 
döntöttek a képviselők a TOP 2.1.2.-
15. kódszámú „Zöld város kialakítá-
sa” pályázaton történő részvételről, 
amelynek nyertessége esetén 80 millió 
forint keretösszegből megtörténhet a 
Szabadság téri park rehabilitációja és a 

Sportközpont területén helyi termelői 
piac kialakítása (árusító standok és idő-
járás álló sátor vásárlásával). Részt vesz 
még az önkormányzat konzorciumban 
a Fejér Megyei Önkormányzattal a TOP 
5.1.2.-15. kódszámú „Helyi foglalkozta-
tási együttműködések” elnevezésű pá-
lyázaton, mely szakmai képzések szer-
vezését teszi lehetővé Csákváron is. 

A Fejér Megyei Kormányhivatal ja-
vaslatának megfelelően ezt követően 
határozatot hozott a testület az önkor-
mányzati vagyongazdálkodásra vonat-
kozó dokumentumok felülvizsgálatá-
ról, majd jóváhagyta az önkormányzat, 
a hivatal és az intézmények mobiltele-
fon költségeinek csökkenését szolgáló, 
Magyar Telekom Zrt.-vel kötött szerző-
dést. Döntöttek a képviselők a Mikes 
Kelemen utca 34-36. szám előtti köz-
terület felújításának engedélyezéséről, 
továbbá határozatot hoztak arról, hogy 
a Zöldhegyi dűlőben – a magas költsé-
gekre és az ott élők alacsony számára 
tekintettel – nem történik meg a közvi-
lágítás kiépítése, ugyanakkor az ingat-
lanokhoz vezető közút folyamatos kar-
bantartására, és a közlekedésbiztonság 
javítása érdekében a közterületi fák, 
bokrok ritkítására sor kerül. Az Arany-

hegyi úton ugyanakkor indokoltnak 
látta a testület 6 darab lámpatest fel-
szerelését, közvilágítási szál, valamint 
új vezérlési pont kiépítését, amelynek 
költségeit 50 %-ban az ingatlantulajdo-
nosok vállalták.

A Haraszton telekalakításról hatá-
rozott a képviselő-testület, és ezzel 
összefüggésben felkérte a hivatalt a 
közművesítés reális költségigényének 
felmérésére, továbbá a ravatalozó át-
helyezését célzó pályázatok figyelem-
mel kísérésére. Ezután a Petőfi-Gánti 
utcák vízelvezetését célzó szolgalmi jog 
alapítás érdekében szükséges eljárás 
megindításáról döntöttek a képviselők, 
amelynek eredményeként – az eljárás 
lezárását követően – reális összegű kár-
talanítás mellett megépülhetnek a csa-
padékvíz elvezetést szolgáló, csákvári 
1216 helyrajzi számú ingatlanon létesí-
tendő műtárgyak.

Ezt követően az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékének méltó meg-
ünneplésére elnyert pályázathoz önerő 
biztosítására került sor, majd a Fejér 
Megyei Kormányhivatal törvényessé-
gi javaslatának, illetőleg felhívásának 
megfelelően döntés született az épített 

és természeti környezet védelméről 
szóló 8/2014. (V. 14.) önkormányzati 
rendelet, valamint a Csákvár Nagyköz-
ség helyi építési szabályzatáról szóló 
3/2013. (III. 4.) önkormányzati rende-
let felülvizsgálatának előkészítéséről, 
a szükséges rendelet-módosítások egy 
későbbi ülésen történő napirendre vé-
teléről.

A képviselő-testület 50 ezer forinttal 
támogatja kárpátaljai fiatalok Bicske 
Város Önkormányzata zánkai üdülőtá-
borában szervezett nyaraltatását és 50 
ezer forinttal hozzájárul a Római Katoli-
kus Plébánia által szervezett „Ébresztő 
Fesztivál” költségeihez.  

Végül határozatot hozott a képviselő-
testület arról, hogy kezdeményezi a 
Fejérvíz Zrt. által végzett hálózatbőví-
tés és szivattyú-felújítás jogszerűségé-
nek felügyeleti ellenőrzés keretében 
történő vizsgálatát.

A Képviselő-testület ülésén készült 
felvétel a Csákvári TV műsorán meg-
tekinthető, míg az ülés jegyzőkönyve 
az önkormányzat hivatalos honlapján 
(www.csakvar.hu) olvasható.

Pohlmüllner Tamás
aljegyző

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2016. június 30. 
napján tartotta munkaterv szerinti 
soros, nyilvános ülését. Az ülésen el-
sőként a két ülés közötti munkáról és 
a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentés tudomá-
sul vételére került sor, majd döntés 
született arról, hogy – az adósság-
konszolidációs pályázaton elnyerhe-
tő forrás mértékéig – ajánlatot kér 
az önkormányzat a Vasvári Pál utcai 
járda főút felől kezdődő felújítására. 
Ezután a Képviselő-testület kárpátal-
jai magyar fiatalok balatoni táboroz-
tatásának 10 ezer forinttal történő 
támogatásáról döntött, határozott 
továbbá a vagyongazdálkodásra vo-
natkozó dokumentumok felülvizs-
gálatáról, valamint az épített és ter-
mészeti környezet helyi védelméről 
szóló rendelet felülvizsgálatának elő-
készítéséről.

A Fejér Megyei Kormányhivatal tör-
vényességi felhívásának eleget téve 

határozatban vállalta a képviselő-
testület a helyi településrendezési 
eszközök – felettes szerv által előírt 
– kötelező felülvizsgálatát, majd el-
fogadta Csákvár Integrált Település-
fejlesztési Stratégiájának tervezett 
módosítását, továbbá döntött a köz-
művelődésről szóló rendelettervezet 
társadalmi vitára bocsátásáról, ille-
tőleg Bodmér Község Önkormányza-
tának kilépéséről a Csákvári Önkor-
mányzati Társulásból 2017. január 1-i 
hatállyal.

A falugondnoki busz nyári üzemelte-
téséről szóló tájékoztató jóváhagyá-
sát követően – szóbeli előterjesztés 
alapján – tárgyalt a képviselő-testü-
let az augusztus 20-i falunapról és 
úgy határozott, hogy annak megren-
dezésére a korábbi hagyományoknak 
megfelelően idén is sor kerül.   

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – a nyilvános 
ülést követő – zárt ülésen díszpolgári 

Képviselő-testületi hírek Bodmér
cím, valamint Kulturált Környezetű 
Lakóház elismerő címek adományo-
zásáról határozott.

Balogh István 
polgármester

ÁLLÁSHELY
A Csákvári Mese – Vár Óvoda és 
Bölcsőde pályázatot
hirdet 1 fő óvodapedagógus mun-
kakör betöltésére.
A pályázat feltételei:

• felsőfokú óvodapedagógusi 
képesítés
• magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, cselekvőké-
pesség.

A pályázat részeként benyújtandó
• szakmai önéletrajz,
• szakképzettséget igazoló 
okirat fénymásolata,
• erkölcsi bizonyítvány, vagy 
igénylésének igazolása.

A pályázat benyújtható: 
2016. július 27-ig.

• Postai úton:  Csákvári Mese-
Vár Óvoda és Bölcsőde 

             8083 Csákvár, Ady E. u. 2.
• E-mail-ben: mesevarovi@
csakvar.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. július 29.
A munkakör a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető.
Bővebb tájékoztatás: 
www.kozigallas.hu

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2016. június 2-án Bali Botond a Vér-
tes utcába,
2016. június 7-én Várkonyi Bátor a 
Kálvária közbe,
2016. június 21-én Czvikli Máté a 
Kenderesi utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír
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KNYKK Zrt. Érvényes: 2016. június 16-tól

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

Csákvár, Szabadság tér megállóhelyről (01)

H O V Á M I K O R

 Bakonybél, üdülő bej. út           7.53 16.08 17.38
 Bakonycsernye, iskola              15.08
 Bakonycsernye, Súri út             7.53 15.08 16.08 17.38
 Balatonfüred, aut. áll.            6.49
 Biatorbágy, Schachermayer-L.       5.55 5.55) 10.05, 12.05 15.05, 17.05l 17.055
 Bicske, Kanizsai u.                4.43H 6.13, 12.48, 15.05, 15.28, 19.23,
 Bicske, Műszaki áruház             4.43H 5.55 5.55) 6.13, 6.28H 7.08H 7.33 8.33

9.08 10.05, 10.18 12.05 12.18N 12.48, 14.08P 14.13,
15.05, 15.28e 15.28, 16.435 17.05l 17.055 17.21 17.53
19.23e 19.23,

 Bicske, Tesco                      7.33 10.18 12.18N 16.435 19.23e
 Bicske, vá.                        4.43H 6.13, 7.33 10.18 12.18N 14.13, 15.28e 15.28,

16.435 19.23e 19.23,
 Bodajk, lakótelepi elág.           7.53 15.08 16.08 17.38
 Budapest, Népliget                 5.55 5.55) 6.28H 7.08H 9.08 10.05, 12.05 14.08P

15.05, 17.05l 17.055 17.53
 Csákberény, aut. vt.               7.53 8.47) 8.47 12.47, 14.47 15.08 16.08 17.38

18.47, 19.475 19.47l
 Csákvár, Kórház                    5.57H 7.27, 8.03 9.02 10.31 11.42 14.02 15.22,

16.20 16.326 16.32, 16.38P 17.575 20.45e 22.52,
 Csákvár, Kotlóhegy                 8.03 10.31 16.20
 Csór, sz. bolt                     6.49
 Dunaújváros, aut. áll.             12.04 16.54
 Dunaújváros, Dózsa mozi            12.04 16.54
 Esztergom, aut. áll.               8.33 17.21
 Gánt, kh.                          4.25 5.25H 6.25 8.35 10.35 12.25 13.35< 14.305

15.35, 16.355 18.355 20.25
 Komárom, aut. áll.                 8.03
 Mór, aut. áll.                     8.47) 8.47 12.47, 14.47 18.47, 19.475 19.47l
 Perkáta, kh.                       16.54
 Seregélyes, posta                  12.04 16.54
 Söréd, sz. bolt                    7.53 8.47) 8.47 12.47, 14.47 15.08 16.08 17.38

18.47, 19.475 19.47l
 Székesfehérvár, aut. áll.          4.25 5.25H 6.25 6.47< 6.49 6.55 7.47H 8.35

9.05 9.474 10.35 11.474 12.04 12.25 13.35< 13.47(
14.305 15.05 15.30< 15.35, 15.56+ 15.56M 16.355 16.54
17.47, 18.355 20.25

 Tata, aut. áll.                    8.03
 Tatabánya, aut. áll.               8.03 10.31 16.20
 Várpalota, aut. áll.               6.49 15.56+ 15.56M
 Veszprém, aut. áll.                6.49 15.56+ 15.56M
 Zámoly, Kossuth L. u. 86.          4.25 5.25H 6.25 6.47< 6.49 6.55 7.47H 8.35

9.05 9.474 10.35 11.474 12.04 12.25 13.35< 13.47(
14.305 15.05 15.30< 15.35, 15.56+ 15.56M 16.355 16.54
17.47, 18.355 20.25

 Zirc, Rákóczi tér                  7.53 15.08 16.08 17.38

J E L M A G Y A R Á Z A T
H  = munkaszüneti napok kivételével naponta 
M  = szabadnapokon 
N  = szabad- és munkaszüneti napokon 
P  = munkaszüneti napokon 
e = Szabad- és munkaszüneti napokon, kivéve dec. 24-én 
l = a hetek első iskolai előadási napját megelőző napon 
( = iskolai előadások napja kivételével naponta 
) = a hetek első iskolai előadási napján 
+ = a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon 
4 = tanév tartama alatt munkaszüneti napok kivételével naponta 
5 = Naponta, kivéve dec. 24-én 
6 = Szabadnapokon, kivéve dec. 24-én 
M = Közlekedik naponta, kivéve a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon 
,  = munkanapokon 
<  = iskolai előadási napokon 

Rendelési idők

Nap/Körzet Csákvár-Vértesacsa 
I. körzet (óra)

Csákvár – Bodmér
II. körzet (óra)

Csákvár – Gánt
III. körzet (óra)

Gyermekorvos (óra) I. fogorvosi körzet
dr. Deres Éva

II. fogorvosi körzet
dr. Zöld Éva

Hétfő 13.00 – 16.00 14.00 – 17.00 07.00 – 10.00 08.00 – 11.00 07.00 – 13.00 14.00 – 20.00
Kedd 13.00 – 16.00 08.00 – 10.30 16.15 – 18.15 12.00 – 14.00 15.00 – 20.00 08.00 – 14.00
Szerda 08.00 – 11.00 13.00 – 17.00 07.00 – 10.00 15.00 – 17.00 07.00 – 13.00 14.00 – 20.00
Csütörtök 10.15 – 13.15 08.00 – 10.30 07.00 – 08.30

16.15 – 18.15
09.00 – 11.00 16.00 – 20.00 iskolafogászat

Péntek páros hét: 
08.00 – 11.00
páratlan hét: 
13.00 – 16.00

08.00 – 11.00 07.00 – 10.00 08.00 – 10.00 15.00 – 20.00 08.00 – 14.00

Elérhetőség 22/375-637 22/254-078 22/355-460 0620/912-7720 0630/829-1588 22/254-079

Dornyiné Eigner Ágnes Zsigmond Lászlóné
Kedd:08-12 csecsemő tanácsadás Szerda: 08-12 csecsemő tanácsadás
Kedd: 13-17 várandós tanácsadás Szerda: 13-17 várandós tanácsadás
Elérhetőség: 0620/395-2021 Elérhetőség: 0620/395-1705

Gyermekvédelem 
Tájékoztatás a helyettes szülői feladatok ellátásáról

Ha a szülő nem képes maga gondoskodni gyermeke meg-
felelő ellátásáról, a gyermeknek akkor is joga van a szük-
ségleteihez igazodó gondozáshoz, neveléshez. Ez az úgy-
nevezett helyettesítő gondoskodás történhet helyettes 
szülőnél vagy nevelőszülőnél való elhelyezés útján. A he-
lyettes szülő feladata, hogy átmenetileg pótolja a gyermek 
gondozásában akadályozott vér szerinti szülőt, és számára 
saját háztartásában teljes körű ellátást biztosítson (lakha-
tás, étkezés, ruházkodás, iskoláztatás stb.). Ez az elhelye-
zés addig tart, amíg a szülő akadályoztatva van gyermeke 
nevelésében, de legfeljebb 18 hónapig. Ha továbbra sem 
oldódik meg a vér szerinti család problémája, vagyis a szü-
lő nem képes biztosítani a gyermek nevelését, egészséges 
testi és szellemi fejlődését, akkor a gyámhivatal kijelölése 
alapján kerül elhelyezésre a gyermek. A helyettes szülőt 
nevelési díj és ellátmány illeti meg.

A helyettes szülői/nevelőszülői alkalmasság feltételeit a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 49. §, 54. § írja le.

Helyettes szülő lehet aki:
• büntetlen előéletű,
• betöltötte 24. életévét,
• egészségi állapotát tekintve gyermekgondozásra al-
kalmas (háziorvos vizsgálja),
• lakhatási feltételek biztosítottak (otthona gyermek-
elhelyezésre alkalmas: szülőktől külön szobában való 
elhelyezés, rendezettség stb.),
• helyettes szülői képzést teljesítette (nevelőszülői ké-
pesítés is megfelelő).

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján 
Csákvár Város Önkormányzata vizsgálja a helyettes szülő 
alkalmazásának lehetőségeit. A helyettes szülőségről to-
vábbi tájékoztatást a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
nyújt az érdeklődők számára.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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Képünk van róla

A Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület szervezésében május 29-én dr. Fejér Barna és Fülöp István vizsgabírók előtt - 
összesen 26 - különböző korú fogathajtó tett sikeres „C” típusú fogathajtó vizsgát, akik eddig azért dolgoztak, edzettek, 
hogy most a rajtengedély vizsgát sikeresen teljesítsék.
Vizsgát tevők közül 23-an a Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület tagjai.
Nagy elismerés egy lovas egyesületnek, ha egyszerre és ennyien tudnak sikeresen vizsgát tenni, ez csak első lépes ah-
hoz, hogy a továbbfejlődés útján haladjanak, akik elkötelezték magukat a fogathajtás mellett.

Negyedik alkalommal került meg-
rendezésre Csákváron a regionális 
tenyészszemle. Kisbéri és gidrán fajta 
mellett a környék tenyésztői társai ál-
tal tenyésztett magyar félvér, furioso 
north star, lipicai és hucul fajta is 
helyet kapott ezen a szemlén. A Kis-
béri és Gidrán Lótenyésztő Országos 
Egyesület a Póni és Kislótenyésztők 
Országos Egyesület, a Magyar Fél-
vér Tenyésztők Országos Egyesülete 
örömmel vállalt szerepet a szakmai 
program felépítésében. 
A tenyészszemle nyitó programja volt 
a 2016 évi csikóknak a felvezetése. A 
Gidrán Tenyésztő Bizottság nagyon 
pozitív véleményt fogalmazott meg 
az évjáratról. Kiválasztásra került a 
Gidran-22 (Gitta) nevű kanca csikója, 
mint az idei szemle legszebbje. 
További programként kancák bírálata 
következett. 13 gidrankanca került 
felvezetésre.3-10 éves kancák I. he-
lyezett. Horváth Józsefné Gidran-41 
(Mákvirág) nevű kancája, II. helye-
zett Endresz János pákozdi tenyésztő 
Gidran XXVII-35 (Scarlatt) nevű kan-
cája.

Sikeres rajtengedély vizsgát tettek Csákváron

Regionális tenyészszemleIskolai versenyeink

„Környezetvédelem a jövőért” című verseny döntőjében 25 csapat közül 6. 
helyezést szerzett csapat: Árki Kincső, Hegyessy Luca, Zolnai Réka. A lányok a 
versenyre készített papírmasé ékszereket viselik, előtérben látható  a  papír-
masé ékszertartó.

„Otthonunk a Vértes és környéke” történelmi vetélkedőn 1. helyezést ért el 
iskolánk csapata: Bakonyi Adrienn, Bordács Bálint, Mihályi Dávid, Wisniewski 
Marcell.

10 évesnél idősebb kancák között I. 
helyezett. Havasi Rita csókakői te-
nyésztő Gidran XXII-27 (Napsugár) 
nevű kancája. II. helyezett Horváth 
Józsefné Gidran XXVIII-33 (Veronika) 
nevű kancája lett.
A magyar félvér fajtacsoportban 
szintén 13 kanca került felvezetésre, 
többségében az viszonylag fiatal kor-
osztályból.
Csoport I. helyezettje a Bokodi István 
által tenyészte Somos nevű szürke 
kanca lett, II. helyezett Csuta Zsolt 
Sztracsi nevű szürke kancája lett. III. 
helyezett Tatár Nóra által tenyészett 
Deres Alkony nevű szürke kanca.
A Hucul fajtacsoportban 5 kanca ke-
rült felvezetésre.
Csoport I. helyezettje a Forster Jószef 
sárbogárdi tenyésztő tulajdonában 
lévő Prislop Szellő nevű egérfakó kan-
ca kanca lett, II. helyezett Egyed Ist-
ván pátkai tenyésztő Goral Szüvellő 
nevű kancája, III. helyezett Dr. Stefán 
Gábor écsi tenyésztő Goral XV-21 im-
port kancája kancája lett.
Továbbiakban láthattak Fedezőmén 
bemutatót, ahol kilenc fedezőmén 
került bemutatásra.
A bírálatokat követően a tulajdonos, 
Horváth Józsefné családias fogadta-
tásban részesítette a jelenlevőket és 
megköszönte a résztvevőknek és a 
látogatóknak az érdeklődést.



  5

Képünk van róla

Boglártanyán 24 tanuló 3 felejthe-
tetlen napot tölthetett június 20-a 
és 22-e között. Az önkormányzat és 
Viszló Levente támogatásának kö-
szönhetően, a helyi madarak és fák 
napi vetélkedősorozat győzteseiként 
pihenhettek, tanulhattak és játsz-
hattak ezen a szép helyen. A tanulók 
kirándultak, odú telepet ellenőriz-
tek, éjszakai túráztak, fecskefészek 
felmérést végeztek, madarakat gyű-
rűztek, vadászati bemutatót láttak, 
állatokat gondoztak, megismerked-
tek a biokertészet rejtelmeivel, és 
közelről nézhettek meg egy sérült 
fehér gólyát. Közben sokat métáztak, 
fociztak, csocsóztak, pingpongoztak, 
hintáztak, számháborúztak és fino-
makat ettek. A legemlékezetesebb 
élmény mindenki számára egy búbos 

A három harmadik osztály minden 
tanulóját megmozgató vidám mű-
sorral kezdődött az Esterházy Iskola 
tanévzárója. Az igazgatónő a beszé-
dében elmondta, hogy az idén is 
erősítették iskolánk jó hírét diákjaink 
körzeti, megyei, területi és országos 
versenyeken. Megköszönte a szülők 
segítségét, pedagógus kollégái plusz-
munkáját, amelyet szorgalomból, el-
hivatottságból végeztek. Végül kérte 
a gyerekeket, hogy pihenjenek sokat, 

banka testközeli megfigyelése és öt 
vörös vércse fióka gyűrűzése volt.
A változatos programokat és a gaz-
dag élményeket Balázsi Péternek kö-
szönhetjük.

Boglártanyai tábor

Tanévzáró ünnepség

de ne unatkozzanak, vigyázzanak 
magukra és társaikra a szünidőben, 
hogy nagyra nőve, kipihenten talál-
kozhassanak a tanév első napján, 
amikor az első órában tartják a tan-
évnyitó ünnepséget.

Évzáró beszéde zárásaként három-
szoros „HAJRÁ MAGYAROK!” felkiál-
tással buzdították felnőttek és gye-
rekek az EB-n Portugáliával focizó 
magyar csapatot.

Az Esterházy Iskolától három nyolca-
dik osztály 60 tanulója búcsúzott el 
június 17-én. Iskolánk igazgatójától, 
Csilla nénitől megtiszteltetésként 
két tanuló, Hegyessy Luca és Zolnai 
Réka vette át bizonyítványát, hiszen 
nyolc éven át végig kitűnően tanul-
tak. Mindketten nevelőtestületi di-
cséretet kaptak munkájuk elismeré-
seképpen. Tanulmányi munkájukért, 
példás magatartásukért és szorgal-
mukért, tanulmányi, népdaléneklési 

BALLAGÁS

és sportversenyeken elért szép ered-
ményeiért igazgatói dicséretben Árki 
Kincső, Goldschmidt Rebeka, Néráth 
Dóra, Szabó Bettina és Szakács Re-
beka részesült. Magas színvonalú 
zeneiskolai tevékenységért elismerő 
oklevelet Majtán Márton és Mészá-
ros Máté kapott. Az elballagott diá-
koknak mindannyian kívánjuk, hogy 
a választott iskoláikban képességeik-
nek megfelelően tanuljanak és állják 
meg a helyüket.

Csuta Zsoltot 2016. június 11-én tag-
jai közé választotta az Első Magyar 
Fehérasztal Lovagrend.

Csuta Zsolt a székesfehérvári Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Szakkö-
zépiskolában tett cukrász szakmai 
vizsgát 1987-ben, majd ugyanott 
1991-ben szakérettségit szerzett. 
Már 18 évesen, 1988-ban, a „Szak-
ma Ifjú Mestere” cím birtokosa lett. 
1991-ben átvette az ÁFÉSZ egyik üz-
letét, amit 1992-től Csuta Cukrászda 
néven önálló vállalkozásként vezet.

1998-ban mestervizsgázott Budapes-
ten a Dobos C. József Vendéglátóipari 
Szakképző Iskolában. Szaktudásának 
fejlesztése érdekében részt vett kü-
lönböző szakmai tanfolyamokon, a 

tanultakat cukrászdájában kamatoz-
tatta.

Igyekszik a fiatalokat is a cukrászat 
szépségére tanítani, oktat a felcsúti 
Letenyey Lajos Szakközép- és Szakis-
kolában.

Kiválóan szerepelt az Év fagylaltja 
versenyeken. 2008-ban a legszebben 
díszített fagylalt különdíjat kapta. 
2010-ben és 2012-ben az „Év fagy-
laltja” díjat szerezte meg, 2011-ben 
aranyérem és közönségdíj jutott neki.
2013-ban Pataky János felkérte, hogy 
vállaljon szerepet a zsűri munkájá-
ban, így lett az „Év fagylaltja” zsűri 
elnöke. Külön ki kell emelni, hogy 
az utánpótlás nevelését, oktatását a 
cukrászdájában is folytatja.

A csákvári lovag
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Eseménynaptár
2016.7.1. – 2016.8.31.

VÁROSI ESEMÉNYEK
AUGUSZTUS
1-5.      Múzeumi tábor ● Csákvár Emlékház
20.                 Floriana nap ● Csákvári Pihenőpark
27. 17.00     Kiállítás megnyitó ● Csákvár Emlékház
27. 21.00     Kárpátia koncert ● Tersztyánszky Ödön Sportközpont

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:  hétfő-péntek  09.00 – 13.00
Telefon 30-3323706, (22) 354-369

Az Istentiszteletek általános rendje
Szentmisék: hétfő 18:00, szerda 7.00

szombat (vasárnapi előesti mise) 17.30;  vasárnap 11.00
Igeliturgia, zsolozsma és áldoztatás: kedd 18:00
Szentségimádás:  hétfői szentmise után (alatta gyóntatás) 

és csütörtök 19.00
Rózsafüzér:  hétfő, kedd, péntek  17:30, szerda 6.30, szombat 17.00;

vasárnap 10.30 és 18.00

JÚLIUS
  3. Évközi 14. vasárnap
10. Évközi 15. vasárnap
17. Évközi 16. vasárnap
24. Évközi 17. vasárnap
31. Évközi 18. vasárnap
Péntek esténként a plébánián újra paplak party van július 1-től augusztus 
26-ig.

Református Egyház
A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége 
(parókia felújítás miatt a Kálvin Otthonban) 8083 Csákvár, Kálvin u. 11.  
Gere Gábor József református lelkész elérhetősége: 06-30-380-9503

geregabor@freemail.hu

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd           16.00   kórházi istentisztelet
Péntek        17.15   áhitat a Kálvin Otthonban
Vasárnap     9.30   gyermek istentisztelet
Vasárnap   10.00   istentisztelet

Nyári Napközis Gyermektábort szervezünk 2016. augusztus 10 – 14. között 
melyre szeretettel várjuk a gyermekeket és a fiatalokat. Örömmel fogadunk 
bármilyen segítséget a gyermekek jóltartásához.
Előzetesen jelentkezést várunk a 0630-688-6470 telefonon/sms-ben, vagy 
a geregabor@freemail.hu e-mail címen, a gyermek nevét és korát feltűntet-
ve.
A táborozás ingyenes! 

Nagy szeretettel várjuk az óvodás és bölcsöde korú gyermekeket a gyü-
lekezetünkhöz tartozó Lorántffy Református Óvoda és Bölcsödébe, ahol 
a kisgyermekek játékosan és dalban ismerkedhetnek Isten csodáival. A 
beiratkozásról érdeklődni a következő címen lehet:

                                                     Csákvár, Szent István utca 2.

A parókia udvarán  elhelyezésre került egy papír és PET palack gyűjtő edény. 
Kérjük, hogy ezek gyűjtésével is támogassuk a gyülekezeti munkákat.

A református parókia felújítására szánt adományokat köszönettel fogadjuk.
Számlaszám: 11736020-29908299-00000000

Evangélikus  Egyház
JÚLIUS
10. 11.00  Istentisztelet
17. 11.00  Istentisztelet
24. 11.00  Istentisztelet
31. 11.00  Istentisztelet

AUGUSZTUS
  7.  11.00  Úrvacsorai istentisztelet
Július hónap igéje: Az Úr így felelt: Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimon-
dom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek 
irgalmazok. (2Móz 33, 19)

Evangélikus  Egyház
Nyári táboraink és koncertek:
Júl. 7-10. Közép-Európai Egyházak Találkozója Budapest Tüskecsarnok

ezen belül Harmonia Floriana Kórusunk koncertje:
július 8. péntek 19.30 Budapest-Fasori Evangélikus Templom

Júl. 17 – 22. Kis Zengő
Júl. 22.  17.00 Kis Zengő táborzáró koncert (péntek)
júl. 24 – 30. Nagy Zengő
Júl. 30. 10.00  Nagy Zengő  táborzáró koncert (szombat)
Júl. 27 – 31 – Szélrózsa Országos Evangélikus Ifj.  Találkozó Mátrakemping
Júl. 31. - aug.6. Nagyveleg Egyházmegyei  Ifjúsági Nagytábor
Aug. 7 – 14 – Pyrbaumi – Csákvári ifjúsági tábor Hesselberg

A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület által 
meghirdetett I. naplóíró pályázaton 3. helyezést ért el Mészáros Kornélia, em-
léklapot kapott Tamás Kinga.

A Ciszterci Szent István Gimnáziumban 7. évfolyamosok számára megrende-
zésre került megyei szintű szövegértési versenyen 1. helyezést ért el Tamás 
Kinga, 2. lett Magasi Botond, oklevélben részesült Horváth Gellért és Izmindi 
Izsák.

Iskolai versenyeink
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Kincskereső

A versenyszezon során két korosz-
tályban is hibátlan teljesítményt 
nyújtottak kézilabdás lányaink.

U-9-es korosztályban a Gyermekbaj-
nokság régiós fordulói során csapa-
tunk valamennyi mérkőzését meg-
nyerte többek között a tatabányai 
Dózsa, a tatai kőkúti sporttagozatos 
iskolák illetve az Fehérvár korosztá-
lyos csapatai ellen.

A csapat tagjai: ( U9 , U-10) : Pintér 
Noémi, Szelle Petra, Kutai Dorka, 
Czakó Bori, Bali Boglárka, Schmidt 
Laura, Bauer Kíra, Besser Lara, Döm-
södi Zsófia, Bernád Alexandra, Fehér 
Beatrix.

U-14-es csapatunk az Fehérvár Kézi-
labda Klub által szervezett Régióbaj-
nokságban (4 megye csapatai) sze-
repelt kiválóan. A bajnokság során 

pontveszteség nélkül ért el 1. helye-
zést !

A csapat tagjai: Sárvári Krisztina, Fü-
zes Angelika, Dubán Nikolett, Dravicz 
Tamara, Kocsis Ece Rozália, Bakonyi 
Adrienn, Oszoli Evelin, Pálinkás Vi-
vien, Sztányi Dorina, Máhr Evelin, 
Kókány Krisztina, Kovács Barbara, 
Jankovics Alexandra, Láposi Karina, 
Bakonyi Orsolya.

Utánpótlás kézilabda sikerek

Több kézilabdázó az NB I-es élcsapa-
tok által szervezett nyári táborban is 
remekül helytállt.

Oszoli Diána (Vasas –kapustábor), 
Jankovics Alexandra, Dubán Nikolett, 
Füzes Angelika, Sztányi Dorina ( Fra-
di –tábor), míg utóbbi 4 kézilabdázó 
éves teljesítménye alapján bekerült a 
Győr ETO kézilabda táborába is!

25 éve, 1991. június 24-én Keresztelő 
Szent János ünnepén szentelték pap-
pá Ugrits Tamást. Tamás atya pápai 
káplán, püspöki tanácsos, püspöki 
irodaigazgató, a Szent Imre Álta-
lános Iskola püspöki iskolabiztosa, 
szentszéki bíró. Csákvári származá-
sú. 1961-ben született hívő katolikus 
családban. Az általános iskolát Csák-
váron végezte. Székesfehérváron a 
József Attila Gimnáziumban érettsé-
gizett, majd Hódmezővásárhelyen ál-
lategészségügyi főiskolát végzett. Az 
iskola egyik legnépszerűbb diákja és 
legjobb tanulója volt. Az állategész-
ségügyben kezdett dolgozni, majd a 
kötelező sorkatonai szolgálatát ha-
tárőrként teljesítette. Ebben az idő-
szakban már erősen foglalkoztatta 
a papi hivatás gondolata. A hívásra 
igent mondva felvételt nyert a buda-
pesti központi szemináriumba. Szor-
galmas, imádságos felkészülési évek 
után pappá szentelték, majd elöljárói 
Rómába küldték tanulni. Tanulmá-
nyai befejezése után 4 évig működött 
Budakeszin káplánként. A lelkipász-
torkodás mellett a katolikus gim-
náziumban hittant tanított. Ezután 

dr. Takáts Nándor megyéspüspök úr 
püspöki titkárrá nevezte ki Székes-
fehérvárra. Azóta is a püspökségen 
dolgozik Spányi Antal püspök úr 
közvetlen munkatársaként. Vezeti a 
püspöki irodát, az egyházmegyében 
a világi lelkipásztori képzés vezetője, 
az egyházmegyei magazin (SZEM új-
ság) szerkesztője, az egyházmegyei 
nap főszervezője. A tanítás egész 
életében kiemelt jelentőségű: tanít 
gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket 
és időseket.  Nemcsak az értelemre, 
hanem a szívre is hat, a hit elmélyí-
tésére törekedve még színdarabokat 
is írt.

Soha nem szakadt el Csákvártól. A 
csákvári templomban keresztelték, 
itt volt elsőáldozó és bérmálkozó, 
itt kezdett ministrálni és hittanra 
járni – bár ez abban a korban nem 
volt előnyös. Hitének erősödésében 
segítette őt az itt szolgáló plébá-
nosok, káplánok, egyházközségben 
szolgálatot teljesítők jó példája és a 
természet szeretete.  Kispapként ösz-
szefogta a fiatalságot, ifjúsági hittan-
csoportot szervezett, nyári táborokat 

vezetett. Célja volt, hogy a fiatalok-
nak ismerkedési lehetőséget bizto-
sítson. Felszentelt papként, termé-
szetesen, már kevesebbet járhatott 
Csákvárra, de minden szabadnapját 
édesanyjánál töltötte. Terike néni 
halála óta is hazajár, rendben tartja a 
szülői házat, látogatja a temetőt. 

2016. június 26-án, vasárnap Csákvá-
ron bemutatott ezüstmiséjén hálát 

adtunk Tamás atya papi hivatásá-
ért, 25 év kegyelmeiért. Tamás atya 
mindig derűt, örömöt, kiegyensúlyo-
zottságot sugárzó pap, akinek jó a 
társaságában lenni. A legfontosabb-
nak tartja, hogy Jézussal mindig élő, 
bensőséges kapcsolatban legyen. El-
mondta, hogy minden nap imádkozik 
a csákváriakért, és szeretettel gondol 
minden csákvárira.

Ugrits Tamás atya ezüstmisés
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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
Szverle Balázs

Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit

Szerkesztő bizottság  külsős tagjai:
Majorné Kiss Mónika

Némedi István
Szakál Borostyán

E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: július 28.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

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

Vállalkozás fejlesztésére munkatár-
sat keresek. Feltétel középfokú vég-
zettség. Érdeklődni hétköznap 10-16 
között. Tel.: 06-30- 226-5101

Kárpitozás! Bútorok, autók, trak-
torok stb. felújítása, kárpitozása 
garanciával! 06-30- 226-4245

Kecsketej, kecskesajtok kaphatók.
Csákvár, József A. u. 45.
06-30- 618-4082

Csákváron 2 szobás, jó állapotú 
családi ház eladó.
06-30- 622-6154

Kandallóhoz kerámia- és betonelem 
gyártására kollégát keresünk.
Csákvár, Berényi út, Viste telep
Proinno Kft 06-70- 529-9864

Hirdetések

CSÁKVÁRKÚT
GÁZOLAJ, AUTÓSBOLT

ÉS ITALLERAKAT

nyitva tartás!
Hétfő-Péntek:           5.00-21.30
Szombat:                    6.00-21.30
Vasárnap:                   7.00-19.00

Az   üzemanyag szállítója az

Tájékoztatjuk a kedves gázolaj fogyasztókat, hogy az

OMV adalékolt Diesel 
üzemanyagát forgalmazzuk.

Az autósbolt és itallerakat változatlan formában
várja kedves vásárlóit.

Főállású munkatársat keresünk!

Csákvárkút- Gázolaj, Autósbolt és Itallerakat               
Csákvár, Kossuth utca 58.  tel:20/334-9994

www.kabelsat.hu 
(22) 375-000

Internet Csak Internet Ktv vagy Telefon 
előfizetés esetén

KTV és Telefon 
előfizetés esetén

Kábelnet Start+ (3 mbps/ 0.5 mbps) 2 490 Ft 1 990 Ft 1 990 Ft

Kábelnet 10 (10 mbps/ 1 mbps) 3 990 Ft 3 590 Ft 2 990 Ft

Kábelnet 20 (20 mbps/ 2 mbps) 4 990 Ft 4 590 Ft 3 990 Ft

Kábelnet 30 (30 mbps/ 5 mbps) 5 990 Ft 5 590 Ft 4 990 Ft

Kábelnet 50 (50 mbps/ 10 mbps) 6 990 Ft 6 590 Ft 6 590 Ft

Tv+Internet+Telefon a Kábelsat-2000 Kft-től 
89 digitális és 24 HD csatorna már 2850 Ft-tól 

(Internet és Telefon előfizetés mellett) 

Kedvező árú, stabil internet csomagok 

LACI BÁCSI KONYHÁJA
Legyen a vendégünk, mi mindent elkövetünk, hogy elégedett legyen!

Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is! 

Ételeinkre a házias ízek a jellemzőek. Az alapanyagok közvetlen
a termelőtől és gyártótól vásárolt, saját előkészítésű és feldolgozású
élelmiszerekből készülnek. Tartósított alapanyagot nem használunk.

Vállaljuk esküvők, bankettek, családi rendezvények, 
állófogadások rendezését, lebonyolítását.

Állunk rendelkezésükre!

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

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

Július
Július 
Július
Július
Július
Július
Augusztus
Augusztus

11.h.
14. cs.
18. h.
21. cs
25. h.
28. cs.
1. h.
4-től

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

Trianoni megemlékezés (ism.)
Gyermeknap (ism.)
Iskolai ballagás és tanévzáró (ism.)
Fazekasok Csákváron
Fazekasok Csákváron (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
ADÁSSZÜNET

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

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

APRÓHIRDETÉS

Lovastudásnak megfelelően lehetőség van az alábbiakra:
• futószáras oktatás
• osztályban lovaglás
• tereplovaglás

Szállás: 4 ágyas, fürdőszobás szobákban
Maximum 8 fő!
Időpontok:

július 10-15, július 31-aug. 5.
augusztus 7-12., 14-19.

Elérhetőség: Tücsök Lovasudvar
www.tucsoklovasudvar.hu
info@tucsoklovasudvar.hu
+36/30/242-8536
Bodmér, Magyar Sándor utca 45.

-LOVASTÁBOR-
A VADREGÉNYES VÉRTESBEN

8-18 ÉVES fiATALOk RÉSzÉRE

10% KEDVEZMÉNY
• testvérek jelentkezése, 
• gyermeküket egyedül nevelők 
• több turnusban résztvevők 
számára

• díjugratás
• díjlovaglás

A tábor költsége: 
bentlakásos 45 000.-
napközis 35 000.-

Kedves Olvasóink!

Értesítjük önöket, 
hogy a Floriana Könyvtár 
2016. augusztus 6-19-ig 

zárva tart. 

Nyitás 
augusztus 23-án, kedden.

Kellemes nyaralást,
 jó pihenést kívánunk!


