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egyházi eseményei.
 
 

Városunk apraja-nagyja által ismert, 
szeretett és nagyrabecsült Minárik Fe-
renc, Csákvár díszpolgára 2016. szept-
ember 10-én  örök nyugovóra tért.
1934.08.12-én született Csákváron.
1955-ben Fehérvárcsurgón kez-
dett tanítani, majd 1956-ban vég-
zett Pécsett történelem-ének sza-
kos általános iskolai tanárként.
1958-ban megnősült, két fiú gyer-
mekük született. 1961-ben fele-
ségével együtt a csákvári általá-
nos iskolában helyezkedtek el.
1968-től volt az isko-
la úttörőcsapatának vezetője.
1976-ban megalapította a helyi 
művelődési ház dalkörét, melynek 
1992-ig a karnagya volt. Munkájával 

nagyban hozzájárult településünk 
kulturális életének színesítéséhez,
Kitüntetései:
1972-ben Kiváló Úttörővezető, 
1974-ben MHSZ aranyjelvény, 
1975-ben Kiváló Úttörővezető, 
1976 Úttörővezetői Érdemérem,
1978 Szocialista Kultúráért.
60 éve végzett pedagógusként, ezért az 
idei évben kapott gyémánt diplomát.
Személyiségéből adódóan mindig 
derűs, de komoly követelményeket 
támasztó pedagógus volt. A gyere-
kekkel való kapcsolatát a közvetlenség 
és a kölcsönös tisztelet jellemezte. Az 
iskolai táborok fáradhatatlan szerve-
zőjének ismerhettük. Városunk meg-
becsült, elismert tagja volt. Az oktatás-
nevelés és a kultúra területén végzet, 
valamint a település javát szolgáló 
fáradhatatlan munkájáért 2008-ban 
Csákvár díszpolgárává választották.
Halálával nagy űrt hagyott maga 
után. Családja gyászában mindannyi-
an osztozunk. Nyugodjon békében.

Csákvár Város 
Önkormányzata

In memoriam 
Minárik Ferenc
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Megőrizni és fejlődni

Tessely Zoltán országgyűlési képvi-
selő (Fidesz-KDNP), miniszterelnöki 
biztos szerint Fejér megye falvai-kis-
városai számára is a közösség és a 
közösen teremtett értékek védelme 
jelölheti egyedül a megmaradás útját.
Miért fontos a térség számára a helyi 
hagyományok megőrzése és ápolása?
Nem oly rég a gánti bányászok, a bá-
nyászat nagyszerű szakembereinek 
emlékét őrizve tisztelegtünk munká-
juk, nagyságuk előtt. Ez az esemény is 
emlékeztetett, a Vértes, a Szent László-
Váli-völgy térségének és a Velencei-tó 
környékének a legfontosabb erejét az 
itt élők közössége jelenti. Magyar csa-
ládok generációi évszázadok óta élnek 
és dolgoznak Fejér megye dombjai-
völgyei között. Szorgalommal, kitartó 
munkával és időnként a mából szinte 
elképzelhetetlen erőfeszítésekkel for-
málták ezt a környéket olyanná, ami-
lyennek ma ismerjük. Gánt bányászai, 
Etyek szőlőművelői, Bicskén, Csákvá-
ron, Martonvásáron és Gárdonyban a 
földművesek, iparosok és vasútépítők 
előtt ugyanaz a cél lebegett, mint a 
kisebb településeken munkálókban: 
a közösség sikere és felemelkedése. 
Felépítették a falvakat és a városokat, 
megalapozták azt a jelent, amelyben 
mi mindannyian biztonságban élhe-
tünk és törekedhetünk a boldogulásra. 
Ez a munka, ez az összefogás határozza 
meg a közös jövőnket. Nem hagyhat-
juk hát, hogy ránk erőszakolt, külső 
döntések akár csak megkérdőjelezzék 

ezeknek a közösségeknek, a példaérté-
kű magyar munkának az eredményeit.
Mi az örökségünk legfontosabb üze-
nete?
Minden társadalom fennmaradásához 
elengedhetetlen, hogy őrizze és ápolja 
elődeinek örökségét. Ez az örökség te-
remtheti meg a kapcsolatot a múlt és je-
len történései között és ebből meríthe-
tünk erőt az előttünk álló kihívásokra.
Valamennyiünknek szüksége van pél-
daképekre, akiknek cselekedetei út-
mutatással szolgálhatnak. Ebben a 
térségben mindig is a dolgos ember, 
munkáját szaktudással, áldozatosan, 
szorgalommal, bölcsen, de mégis bá-
torsággal végző, jószívű ember volt 
a jó példa a közösség számára. Ezt 
az életmódot, ezt a hitvallást tették 
magukévá mindig is az itt élők, és ez 
biztosította, hogy megmaradjunk jó 
magyarként évszázadokon keresztül. 
Építve a helyi közösséget, hazánkat.
Az előttünk járóktól tanultuk meg an-
nak fontosságát is, mennyire fontos a 
bajban levők segítése! A választókerü-
letünk központjában Bicskén gyakorla-
tilag a rendszerváltástól kezdve több 
tízezer háborúkból és az üldöztetések 
elől menekülőnek segíthettünk. Szíve-
sen tette ezt a közösség egész 2012-ig, 
amikor is elviselhetetlen létszámú és 
stílusú, követelőző horda rúgta ránk az 
ajtót... De aki egyszer átélte milyen jó 
dolog segíteni, az nem mond többé le 
róla. Összefogással próbálunk segíteni 
ma is számtalan közöttünk élő nehéz 
sorsú embernek, de a határon túli 
háborúval sújtott, vagy azt más okból  
kiérdemlő magyar közösségeknek is.
Mik az aktuális kihívások előde-
ink példájának megőrzéséhez?
Sajnos sok a kedvezőtlen változás, so-
kak munkához, közösséghez, egymás-
hoz való hozzáállása jelentősen megvál-
tozott. Nyugat-Európában már nagyon 
sok olyan aggasztó jelenség figyelhető 
meg, amely nem a közösségeget, egy-
egy nemzet valódi értékeit erősíti. 
Mintha az ott élők közül sokak számára 
már nem lenne cél, hogy megőrizzék 
és továbbépítsék a hazájukat, helyet-
te másokkal, kívülről jövőkkel akarják 

elvégeztetni ezt a feladatot. Ami csak 
az „eltartást” szolgálja, a növekedést, 
a nemzet gyarapodását legkevésbé.
Fontos, hogy mi ne lépjünk erre az 
útra, védjük meg évezredes értéke-
inket. Európa szerves része vagyunk, 
de elsősorban a magunk erejéből 
kell boldogulnunk, megőrizve saját 
közösségünk értékeit olyannak, ami-
lyen formában felelősséggel örökül 
kaptuk. Mert ahogy az előttünk járó 
generációk számára is ez a közösség 
jelentette a szilárd alapot, ez termel-
te ki a követendő példaképeket, mi is 
ezt kívánjuk örökül hagyni gyermeke-
inknek, unokáinknak. Ehhez azonban 
arra van szükség, hogy mi is felismer-
jük azt, amiről Wass Albert a Magyar 
örökségünk című írásában azt mond-
ja: „... örökségünket, amit nem vehet 
el tőlünk senki, ami nem veszhet el 
csupán akkor, ha mi magunk lemon-
dunk róla, megfeledkezünk róla, vagy 

egyszerűen restek vagyunk arra, hogy 
megőrizzük és életünkben, cseleke-
deteinkben méltók legyünk hozzá.”
A múlt tükrébe pillantva, az itt élők 
példája pontosan rávilágít arra, hogy 
mi is a mi kötelességünk a mában.
Éljünk a lehetőséggel, hogy most 
mi védelmezhetjük meg a hazát!
Ne mondjunk hát le az eleink és az 
általunk elért eredményekről, ne fe-
ledkezzünk meg kötelességünkről és 
ne legyünk restek elmenni október 
2-án azért, hogy minderről tanúbi-
zonyságot tegyünk a népszavazáson!
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Nyáron is ülésezett
a csákvári testület… 
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2016. augusztus 
10. napján rendkívüli ülést tartott, 
amelyen elsőként – a közös háziorvosi 
körzetre tekintettel – véleményezték 
a képviselők az egészségügyi alapel-
látásról szóló új vértesacsai rendelet 
tervezetét, majd határozatot hoztak a 
zámolyi helyi építési szabályzat és sza-
bályozási terv módosítás tudomásul 
vételéről. 

Döntött ezt követően a képviselő-
testület a víziközművek 2017-31. évi 
Gördülő Fejlesztési Tervének elfoga-

dásáról, az önkormányzati védőoltás 
program (rota vírus és bárányhimlő 
elleni oltás) folytatásához szükséges 
oltóanyag utánrendeléséről, valamint 
két lovasberényi kisgyermek óvodai 
nyári szünet alatti csákvári ellátásáról.

A lakás és egyéb helyiség pályázatokról 
szóló napirend keretében sor került a 
pályázatok eredménytelenné nyilvání-
tására és döntés született a két érintett 
ingatlan újbóli pályáztatásáról. Ezután 
az aktuális ügyek napirend keretében 
elfogadta a testület az óvodai neve-
lést és oktatást segítők egyszeri nettó 

Rádiós istentisztelet az
Evangélikus templomban

25.000 Ft-os kereset-kiegészítéséről és 
az egészségház jövőbeni költségmeg-
osztásáról szóló határozatokat. Végül 
zárt ülésen egy önkormányzati bérla-
kás bérleti szerződésének hosszabbítá-
sa tárgyában született döntés.

A Képviselő-testület nyilvános ülésé-
nek jegyzőkönyve az önkormányzat 
hivatalos honlapján (www.csakvar.hu) 
olvasható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

A Kossuth rádió élőben közvetítette az eseményt. Igét hirdetett Szebik Károly lel-
kész, közreműködött a gyülekezet 20 éves kórusa, a Harmónia Floriana Kórus.

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2016. augusztus 4-én Nagy Tamás a 
Petőfi utcába,
2016. augusztus 11-én Nász Emília a 
Kisdobos utcába,
2016. augusztus16-án Kulcsár Máté 
Barnabás a Damjanich utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

FELHÍVÁS

Tisztelt Szülők!

Mindannyian kerülhetünk olyan élet-
helyzetbe – betegség, váratlan, távoli 
helyen végzendő munka, költözködés, 
egyéb válsághelyzet-, mikor a gyerme-
künkről minden igyekezetünk ellené-
re sem tudunk magunk gondoskodni. 
Ilyenkor a nagyszülők, a többi rokon, 
vagy éppen ismerősök segítségére, tá-
mogatására szorulunk, mert náluk biz-
tonságban tudhatjuk gyermekünket.

De alakulhatnak úgy is a körülmények, 
hogy rokonaink, ismerőseink sem tud-
nak gyermekeink elhelyezésében, gon-
dozásában segíteni. 

Szeretnénk, ha Csákváron – gondos 
kiválasztás után- lenne olyan személy 
(család), akit egy országos felkészítő 

Helyettes Szülők - 
segítség
krízishelyzetben

program keretében arra képeznek ki, 
hogy ezekben a - szülők és gyermekek 
számára egyaránt nehéz- helyzetekben 
képes legyen a gyermekek fogadására, 
gondozására. 

Ő A HELYETTES SZÜLŐ! ! !

A helyettes szülő az a személy (vagy 
rendezett család), aki egy másik – át-
menetileg nehéz helyzetbe jutott- csa-
lád gyermekét otthonába fogadja, és 
képes biztosítani azt a gondoskodást, 
nyugodt, biztonságos családi életet, 
amit a vérszerinti szülők pillanatnyilag 
nem tudnak nyújtani. 

Akár Ön is lehetne helyettes szülő?

Tájékoztatás, információ:
22/254-892, 30/225-8578
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Csákvár
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2016. augusztus 10. és 14. között nap-
közis tábort szervezett az április óta 
Csákváron szolgálatát teljesítő refor-
mátus lelkészházaspár az egyházkö-
zösséggel, a Kálvin Idősek Otthona és 
a parókia udvarán. 

Az egész napos foglalkozások zenés 
áhítattal kezdődtek, ahol a fő téma, az 
ószövetségi József története volt, ami 
összefűzte egy tematikába az öt napot. 

A tízórai elfogyasztása után különbö-
ző vidám csoportfoglalkozásokon és 
kézműves foglalkozásokon vehettek 
részt a gyermekek, ami az ügyességet 
és a hagyományőrzést egyaránt jól 
szolgálta. A gyermekek kipróbálhatták 
Simon Dóra fazekas mester jóvoltából 
az agyagozást és Zsinkó Istvánnak kö-
szönhetően a kovácsmesterséget. A 
rossz idő ellenére jó hangulatban ké-
szültek a csákvári fodros szélű kerámi-
ák és különböző patkók, violinkulcsok 
és lándzsák. Varga Kiss János és Varga 
Emese a rajzolás és festés kreatív és 
játékos formáival örvendeztette meg 
a gyerek sereget, de a gyöngyfűzés az 
óvónőkkel szintén a gyermekek kezeit 
és kedvét mozgatta meg. 

Ezzel a címmel Barasevich Mártika 
énekes-zenés előadását hallgathatták 
meg a csákváriak a református temp-
lomban, 2016. augusztus 12. kora 
estjén. Hajdú Sándor matematikus, 
karvezető zongorakíséretében hang-
zottak el olyan művek, mint Esterházy 
Pál: Harmonia Caelestis kötet 5; J.S.B.: 
Bist du bei mir; 20. századi szerzők dal-
lamai, korál-feldolgozások, a zeneszer-

Napközis tábor

a református gyülekezetben

ző Hajdu Sándor műve, Fehérke me-
sés színdarab zenés előadásából vett 
részlet, valamint fuvolán elhangzott 
Eustache Du CAURROY korál-feldolgo-
zása. 
A koncert utolsó, interaktív részében 
pedig, a vállalkozó kedvű jelenlévőket 
bevonva, egy rövid ám csodaszép ká-
nont tanított meg a két előadó a mű-
kedvelőknek.

Sportolásra is bőven volt lehetőség az 
öt nap alatt, sorversenyekben, aka-
dályversenyben próbálhatták ki magu-
kat az eleven gyerkőcök, de volt foci, 
csocsó és sok szabadtéri játék: csúszda, 
trambulin… 

Nem lett volna teljes a nyári időtöltés 
kirándulás nélkül, ezért két nap is „ki-
szabadulhattak” a gyermekek. Magosi 
István pusztabuszán a csákvári vidéket 
élvezhették, sok érdekes információval 
gazdagodva lakóhelyük történetéből, 
miközben a lovaglást is kipróbálhatták, 
Magosi Lilla vezetése mellett. A szom-
bati napot pedig, már szülői kísérettel 
kiegészülve Budapesten töltötte az 
ifjúság. A Dunán felhajózva a Margit-
szigeten élvezhettek egy igazi napos, 
nyári játszóterezést.

Vasárnap családi nap keretében zárult 
a tábor, közös istentisztelettel a szülők-
kel és a presbiterek készítette ebéddel 
a Kálvin otthon udvarán.

Köszönet a gyermekek étkeztetéséért 
Kiss Lászlónak, a presbitereknek és 
minden szülői és gyülekezeti felaján-
lásért, ami hozzájárult a tábor-lakók 
jóltartásához.

Képünk van róla

Téged Isten dicsérünk!

Augusztus 17-én folytatva a közös-
ségformálás zenés-művészi módját, a 
csikszeredai Role zenekart hívta meg a 
református közösség. A Kálvin otthon 
udvarán megtartott koncert műfaját 
tekintve progresszív rock, gyimesi és 
csángó népzenei alapokon, szövegei 

pedig a magyar költészet anyagából 
kerülnek ki. A jelenlévőket és a zene-
kart Gere Gábor József református 
nagytiszteletű úr és Illés Szabolcs pol-
gármester köszöntötte, aki hallva az 
előadást, meginvitálta a zenekart egy 
jövő évi nagy koncertre.
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Képünk van róla
Sokáig emlékezetes marad minden lá-
togató számára az idei kellemes időben 
lezajlott Florianan Nap.

A délelőtti programot Takács Gábor 
és társai izgalmas kutyabemutatója 
nyitotta, mely alatt szavazni lehetett a 
legszebb kutyákra is.

Páli Petra és tánckarának zenés, tán-
cos produkciója minden kisgyermeket 
a mesék birodalmába varázsolt. A leg-
bátrabbak együtt énekeltek és táncol-
tak a színpadi szereplőkkel.

A rendezvényen egész nap kézműves 
vásár, népi játszótér, mini vidámpark 
várta az érdeklődőket, lehetőség volt 
pónilovaglásra és sétakocsizásra is. A 
kézműves sátorban a gyerekek koron-
gozhattak, csillámtetoválást készíttet-
hettek maguknak, illetve különböző 
kézműves technikákat próbálhattak ki.

Déltől  ízletes vadgulyással lakhattak 
jól a parkba látogatók, melyet város-
unk képviselői szervíroztak.

Délután  két órától a Bicskei Huszárze-
nekar és a Mányi Mazsorett Kulturális 
Egyesület adott színvonalas és látvá-
nyos műsort.

A városi ünnepségen Illés Szabolcs 
polgármester és L. Simon László or-
szággyűlési képviselő úr köszöntőikben 
Szent István hagyományai megőrzésé-
nek fontosságáról beszéltek. Az ünnepi 
szónoklatban a mai politikai helyzetre 
tekintettel L. Simon László kiemelte a 
nemzeti stabilitás  megőrzésének fon-
tosságát. „Szt. István művének az egyik 
legfőbb érdeme, hogy stabil államot 
teremtett, mi sem bizonyítja jobban, 
hogy ma is ünnepelhetjük őt, mi ma-
gyarok. Kultúránk integritása, identi-
tásunk megőrzése elengedhetetlen. A 
vallási alapon szerveződő és az európai 
kultúrát fenyegető  erők elleni védeke-
zésül fontos visszatérni értékeinkhez, 
gyökereinkhez, amelyek Szent István 
korából eredeztethetőek.”

FLORIANA NAP
2016
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Néhai Eörsy Nagy Ferenc kántor, 
néptanító – a csákvári ifjúság okta-
tásában, nevelésében kiemelkedő 
szerepet játszott egy nehéz, embert 
próbáló időszakban. Pályája csákvári 
időszakát 1944. szeptember 1. napjá-
val kezdte, a Baranya megyei Botyka-
peterdről került a Vértes fővárosába.

A sikeres élethez szükséges tárgyi 
tudás átadásán túl tisztességre, be-
csületre, emberséges viselkedésre 
nevelte a csákvári kisdiákokat. Hiva-
tása lelkiismeretes gyakorlása mel-
lett 1957-ben részt vállalt a Csákvár 
és Vidéke Takarékszövetkezet szerve-

Az új kenyeret a történelmi egyházak 
képviselői áldották meg, majd Képvise-
lő Úr megszegte azt. 

Idén Posztumusz díszpolgári oklevél és 
Kulturált környezetű lakóház díjak át-
adására került sor. Előbbit Eőrsy Nagy 
Ferenc gyémántdiplomás kántortaní-
tónak ítélték, melyet unokája megha-
tottan vett át. A Kulturált környezetű 
lakóház díjakat Pulai Árpád, Herczog 
Mihály és Herczog Mihályné, valamint 
Bakonyi István kapta. Az ünnepséget a 
Harangvirág Dalkör műsora színesítet-
te.

A városi ünnepséget követően a Csám-
borgó Zenekar koncertje következett, 
akik az Összhang Kamarakórussal és a 
Harangvirág Dalkörrel közösen léptek 
fel, lenyűgöző előadást produkálva. Az 
előadás Majtán Márton trombitálása 
színesítette, aki idén tavasszal csatla-
kozott a zenekarhoz.

Fél hattól Keresztes Ildikó óriási ováció 
közepette lépett színpadra, majd fan-
tasztikus műsort adott elő fél órában. 

Völgyesi Gabriella, a Unique énekes-
nője lelkesen megénekeltette és meg-
mozgatta a közönséget. 

Sánta Zsolt, Endresz Ferenc, Papp 
Annamária és Prescsák Zita, a 
Musicalissimo tagjai egy órás  ferge-
teges musical show-val szórakoztatták 
a közönséget, majd a Viking Együttes 
koncertje zárta a napot.

Az egészségsátorban szűrésekre volt 
lehetőség, valamint egészségügyi ta-
nácsadást is kaphattak az érdeklődők. 
A Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
vizet biztosított, valamint lehetőséget 
nyújtott egy tűzoltóautó közeli megte-
kintésére, a rendezvény biztosításáról 
pedig a Csákvári Polgárőrség gondos-
kodott.

Köszönet mindenkinek, aki a nap sike-
réhez hozzájárult: a színpadi dekoráci-
ót a Fejér Megyei Integrált Szociális In-
tézménynek és vezetőjének, Cséplőné 
Gönczi Veronikának, és Gellér Gyön-
gyinek, a virágdekoráció felajánlást a 
Csákvári Kertészetnek köszönhettük. A 
színpad villanyszerelési munkáit Ada-
mek Tibor és Cservenka Géza végezte. 
A rendezvény biztosításáról a Csákvá-
ri Polgárőrség és a Csákvári Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület gondoskodott. 

A városebéd Laci bácsi – Kiss László – 
konyháján készült, a hozzávalókat a 
Vértesi Erdő Zrt. a Kittenberger Kálmán 
Vadásztársaság, a Vértesmenti Földtu-
lajdonosi Közösség- Vadásztársaság és 
a Csák- Pék Kft. biztosította.

A vadászkutya bemutatót Takács Gá-
bor szervezte és vezette, az ajándéko-
kat a CBA Csákvári Áruháza ajánlotta 
fel.  Az Egészségsátorban Knausz Imre 
és munkatársai álltak helyt. 

A vendégek és a fellépők ellátásában 
Horváth Józsefné, Hartégen Gyula, Kiss 
László, Buncsák István és Nagy Sándor 

Kincskereső
Posztumusz díszpolgár

zésében, amelynek elnöke is volt. A 
szövetkezet először betétgyűjtéssel 
foglalkozott, majd kölcsönfolyósítás-
sal segítette az itt élőket. 

Eörsy Nagy Ferencre szavahihető, hi-
teles személyiségként emlékezünk. A 
gyémántdiplomás kántor, néptanító 
szakmai életútját ez hatotta át, és 
egyéniségével a Takarékszövetkezet 
sikereihez is jelentősen hozzájárult.

A díjat unokája, Csere Sándorné vet-
te át.

vállalt szerepet, a kerámia ajándéktár-
gyakat Ujcz Ágnes fazekas készítette.

A gyerekek lovagoltatását a Csákvári 
Lovasbarátok Köre Egyesület biztosí-
totta, a népi játszótér egyes elemeit az 
Iskola Szülői Munkaközössége ajánlot-
ta fel. A rendezvény lebonyolításában 
a Vaskapu Hagyományőrző Egyesület 
tagjai, valamint önkéntesek, óvónők, 
diákok, a rendezvényszervező csapat 
tagjai segítettek.

Képünk van róla



Böjte atya gyermekei Csákváron

A csákvári Vaskapu Hagyományőrző 
Egyesület és Kiss Laci bácsi egyhetes 
gyermektábort szervezett a Böjte Csa-
ba  ferences atya vezette Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány gyermekei számára.

A gyermekekért augusztus 22-én utaz-
tunk el Székelyhídra és az ottani Gyer-
mek Jézus Otthonból 11 fő gyermeket 
és 2 fő nevelőt hoztunk magunkkal 
Rövid pihenőkkel este 17.00-ra érkez-
tünk Csákvárra, ahol elfoglalták szo-
báikat az Öregtölgy Turistaszállóban. 
A tábort Illés Szabolcs polgármester 
úr nyitotta meg és köszöntötte kicsiny 
vendégeinket. Ezután Kovács Ágnes a 
székelyhídi intézmény vezetője meg-
köszönte a szíves fogadtatást és rövid 
ismertetőt tartott a gyermekotthonban 
végzett munkáról és a gyermekek oda-
kerülésének körülményeiről. Másnap 
kirándulást tettünk Székesfehérvárra, 
ahol lehetőségük nyílt megtekinteni 
a város nevezetességeit és koruknak 
megfelelő szórakozásban lehetett ré-
szük. Délután pedig hajókiránduláson 

voltunk a Velencei-tavon. A harmadik 
nap budapesti programokkal telt. A 
gyermekek a parlamentben tiszteletü-
ket tették a Szent Korona előtt, majd 
egyéb nevezetességek megtekintése 
után a Tropicariumba látogattunk el. 
Itt a gyermekek különösen jól érezték 
magukat. A csütörtöki napon a Bics-
kei Rendőrkapitányság és Tűzoltóság 
munkájával ismerkedtek meg a gyer-
mekek. Itt kipróbálhattak különböző 
olyan eszközöket, amelyet a rendészeti 
szervek használnak. A rendőr kollégák-
tól személyre szóló ajándékcsomagot 
vehettek át. Késő délután Ujcz Ágnes a 
csákvári fazekasházban a csákvári faze-
kasság történetét illetve annak mester-
fogásait mutatta be a gyermekeknek. A 
pénteki napon pusztabusszal kirándul-
tunk a Geszner-házhoz, ahol a Vértes 
növény- és állatvilágáról hallgattak meg 
előadást. Ezután a csíkvarsai réten ke-
resztül a Dohányos házhoz mentünk, 
ahol játékos vetélkedőn vettünk részt, 
majd pedig finom szürkemarha húsából 
készült ebédet fogyaszthattunk el. Este 

Szeretettel meghívjuk  Önt Csákvárra a
2016. október 8-án 20 órakor kezdõdõ

szüreti bálunkra
az általános iskola tornatermébe.

A hagyományos szüreti felvonulás  14 órakor kezdõdik

A felvonulás megállóinál  
csákvári néptáncos gyerekek
táncolnak, énekelnek.

Útvonal:
1.Széchenyi u. , Arany J.u., 
Bokréta u., Városkútivó, 
2.Petõfi u.,  Nemeskert, 
3.Temetõ köz,  Árpád u., 
Kálvária u.sarok    
4.Mikes u., Rákóczi u.sarok        
5.Damjanich u.,  Úttörõ tér, 
6.Radnóti u.,  Csárda,  
7.Szabadság tér                
                    
Jó szórakozást kívánnak:
 a szervezõk

Belépõjegyek 1000 Ft-ért , 
támogató jegyek
500 Ft-ért kaphatók:
Buncsák Istvánnál  Berényi u. 
Ált. isk. gazdasági irodájában  
Kaszapné Márti  Virágboltjában
A benzinkúton,Trimmel Istvánnál
Szabadság téri dohánybolt
Támogató jegyek
az osztályfőnököknél is
vásárolhatók.

 

 „Októberfest” CsákvárOn! 
Csákváron vendégszerepel a 30 éves Pyrbaumi Fúvószenekar. 

Koncertjük  helye: a Szanatórium kultúrterme. 

Ideje: 2016. szeptember 30. (péntek) 17 óra 

Az előadás után kötetlen beszélgetés a vendégekkel. 

Sörfesztiváli hangulat! 

a Vaskapu völgyben megtekintették az 
ott állított emlékhelyeket és elfogyasz-
tottuk a finom pörkölt vacsorát, mely-
hez pogácsát, tarkedlit és sokféle süte-
ményt fogyaszthattunk. A gyermekeket 
a T. Varjú Motoros Klub meglátogatta 
ajándékokkal halmozta el és körbevitte 
őket a Vaskapu völgyben. A szombati 
napon a katolikus templomot, valamint 
a Vértes Múzeumot látogattuk meg. 
Ezután pólókat festhettek, gyurmáztak, 
valamint egyéb kreatív tevékenységet 
végeztek. Este a Sportkombinátban 
Kárpátia koncerten vettünk részt. A 
gyerekek különösen élvezték a Csuta 
Cukrászdában naponta elfogyasztott 

fagylaltot. Vasárnap a közös reggeli 
után, melyet megtisztelt jelenlétével 
Tessely Zoltán ogy. képviselő úr, a tábor 
fővédnöke, a gyermekek közös éneklés-
sel köszönték meg az együtt töltött egy 
hetet. A búcsú megható és emlékezetes 
volt. Külön kisbusz telt meg a gyerme-
keknek összegyűlt adományokkal. Ha-
tan az egyesület tagjai közül elkísértük 
a gyermekeket otthonukba. Velük ebé-
deltünk és megismerhettük az ott folyó 
példamutató nevelői munkát, valamint 
megnézhettük lakószobáikat és az épü-
let (volt Stubbemberg-kastély) felújítás-
ra váró részeit. Itt látszott, hogy még 
igencsak elkél a segítség.

Támogatóink

Fővédnök: Tessely Zoltán országgyű-
lési képviselő
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület
Kiss László vállalkozó (Öreg Tölgy 
Turistaszálló)
Illés Szabolcs Csákvár város polgár-
mestere
Rádl Ibolya Gánt nagyközség polgár-
mester asszonya
vitéz Molnár Gazsó János elnök-főka-
pitány (Vitézi Rend)
dr Balázs Sándor rendőr alezredes, 
rendőrségi főtanácsos a Bicskei 
Rendőrkapitányság vezetője
Simon Csilla rendőralezredes, köz-
rendvédelmi osztályvezető, Bicskei 
Rendőrkapitányság
Pomozi Sándor rendőrezredes, Köz-
társasági Elnöki Őrség parancsnoka
Csuta Zsolt vállalkozó (Csuta Cuk-
rászda)
Czeilinger Tamás vállalkozó
Szajkó János vállakozó
Magosi István vállakozó

Viszló Levente Pro-Vértes Közalapít-
vány elnöke
Viszló Csaba vállalkozó (Viszló Trans)
Pintérné Cséplő Anita
Dantesz József
Pánczél Józsefné
Fodor Imréné
Ifj Fodor Imre
Katolikus Caritas (Csákvár)
Hartégen Gyula (Kálvária Söröző és 
Grillbár)
Gellér család
Kunstár Béla
T. Varjú Motoros Klub
Denczinger család
Ruff-Pánczél Zsuzsanna
Pintér Andrea
Czigány Gergő
Pintér Ildikó
Kardos Attila
Győri Valéria
Salamon család

vitéz Pintér András
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület 

elnöke



  7

A rendezvénysorozat az 1956-os Emlékbizooság támogatásával valósul meg.

házasságkötő

házasságkötő

házasságkötő

házasságkötő



Eseménynaptár
2016.9.1. – 2016.10.31.

VÁROSI ESEMÉNYEK
SZEPTEMBER
17.      A Kulturális Örökség Napjai
24. 15.00    Összhang születésnap ● Kórház kultúrterme
30.                 Iskolai akadályverseny ● Esterházy Iskola 
30. 17.00     A Pyrbaumi Fúvószenekar koncertje ● Szanatórium kultúrterme

OKTÓBER
1.      XVI. Mihály napi Lovas és Pásztortalálkozó ● Csikó akol
6.    17.00     Emlékezés az aradi vértanúkra ● Szabadság téri emlékmű
8.    14.00    Szüreti felvonulás és bál ● Csákvár, Esterházy Iskola
4-9.                Őszi könyvtári napok ● Floriana Könyvtár
14. 17.00     Beszélgetés Hollai Ferenccel, egykori politikai fogollyal

● Házasságkötő terem
21. 17.00      Beszélgetés Zsákai Piroskával, hortobágyi kitelepítettel

● Házasságkötő terem
23. 16.00     1956. Október 23-i megemlékezés 60. évfordulója 
                        ● Esterházy iskola Emlékmű
26. 17.00     Beszélgetés dr. Ujjady Bélával, ’56-os orvostanhallgatóval

● Házasságkötő terem
28. 17.00     Beszélgetés Hartmanné Nagy Klárával, a Gulag egykori foglyával

● Házasságkötő terem
30. 15.00     Halottak napi megemlékezés ● Csákvár ravatalozó

NOVEMBER
4.  18.00     ”Az angyalok nem sírnak – játék az élettel 1956 emlékére” 

a Főnix Színház előadásában ● Szanatórium kultúrterme

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 20.00
Rózsafüzér:  hétfő, kedd, péntek  17.30, szerda 6.30, szombat 17.00;

vasárnap 10.30 és 18.00

SZEPTEMBER
11. Évközi 14. vasárnap szentmise 18.00 órakor! Bodajkon püspöki búcsúi 
szentmise 10.30 órakor. Jó idő esetén kerékpáros zarándoklat Bodajkra, 
indulás 8.00 órakor a templom elől.
18. Évközi 25. vasárnap
23-24. Egyházmegyei ifjúsági zarándoklat (Mór – Bodajk)
25. Évközi 26. vasárnap

OKÓBER
2. Templomunk búcsúja és bérmálás. Püspöki szentmise 10.00 órakor.

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

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

SZEPTEMBER
10.  16.00  A Harmonia Floriana Kórus 20. Születésnapi zenés áhítata. 
Vendégünk a kórusunk alapítója: Albertné Joób Emese, valamint a gödöllői 
evangélikus énekkar. Igét hirdet: Albert Gábor egykori csákvári evangélikus 
lelkész.
11.  11.00  Tanévnyitó istentisztelet (vasárnap)
18.  11.00  Istentisztelet (vasárnap)
25.  11.00  Istentisztelet (vasárnap)

OKTÓBER
2  .  11.00  Aratási hálaadás, úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
9.    11.00  Istentisztelet (vasárnap)
9.    15.00  Egyházmegyei kórustalálkozó (vasárnap)
15.                Szombat Országos Evangélikus Futóverseny 

Csákváron a Kastélyparkban (szombat)

Szeptember hónap igéje: Isten mondja:
“Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” (Jer 31,3)

Ha nyár,
akkor múzeumi tábor!

Az idei nyári szünetben is megszer-
vezte a Vértes Múzeum Baráti Köre 
Egyesület a múzeumi tábort augusz-
tus első hetében, melynek fő témája 
az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc volt.

Így telt az élményekben gazdag hét: 

Hétfő: Az ismerkedés után látogatás 
a Csákvár Emlékházban ( Vértes Mú-
zeumban )
Emléktábla túra. Játékos foglalkozás 
németül. A csákvári templomokról 
készült makettek megtekintése.
Filmvetítés: A kőszívű ember fiai
A tűzoltóság Csákváron régen és ma 
– interaktív előadás.

Kedd: Kirándulás Pákozdra a katonai 
emlékparkba
A Gidrán ménes bemutatása. Huszár-
viselet és a lőpor tárolás megtekinté-
se a lőporos toronynál pusztabusszal.
A mérés története – interaktív bemu-
tató a Magyar Mérésügyi Egyesület 
1874 munkatársaival.

Szerda: Karate- bemutató. Kézműves 

műhely, fazekasság. Strandolás Csák-
váron.

Csütörtök: Korok divatja – ruhapró-
ba. Előadás Görgeiről a visegrádi mú-
zeum munkatársaival.
Huszárpróba a parkban.

Péntek: Autóbuszos kirándulás Ko-
máromba a Monostori erődbe, majd 
strandolás.

A táborban résztvevő 111 gyerek 
tisztelettel KÖSZÖNI a 15 felnőtt, az 
előadók, az 5 középiskolás, a nagy-
szülők , szülők, az általános iskola és 
a  csákvári vállalkozók önzetlen segít-
ségét, adományait, akik nélkül a tá-
bor nem lett volna ilyen tartalmas és 
felejthetetlen.

Flippergépet
 keresek!

Akár rossz, 
romos is érdekel!
Tel. 06203208549
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Meseíró pályázat
A FLORIANA KÖNYVTÁR MESEÍRÓ PÁLYÁZATOT hirdet.
Bárki pályázhat – életkori megkötés nincs. Várjuk a gyerekek, felnőttek, nagyszülők jelentkezését 0 – 100 éves korig.  
Olyan meséket várunk, amiket a jelentkezők maguk írnak, bepillantást engedve saját titokzatos mesevilágukba.

A művek témája szabadon választott.
Terjedelme kb. 3 gépelt A/4-es oldal. Illusztráció lehetséges.
Beadási határidő: 2016. szeptember 30.
Benyújtható jeligével ellátva postán vagy személyesen a Floriana Könyvtárban (Csákvár, Széchenyi u. 8.), 
vagy elektronikus úton a florianakonyvtar@gmail.com e-mail címre.
A pályázaton kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, életkorát, címét, ha van, telefonszámát és e-mail címét, 
valamint „Floriana meseíró pályázat”.
Egy versenyző több pályaművel is nevezhet.

Elbírálása két kategóriában történik: külön díjazzuk a 16 év alatti gyermekeket és a 16 év feletti felnőtteket. A győztesek 
értékes könyvutalványokat nyernek.
A mesemondó verseny és rajzpályázat sikerén felbuzdulva, ezt a programot is továbbgondoltuk. Az évek alatt össze-
gyűjtött mesékből szeretnénk egy mesekönyvet szeretnénk közreadni.

Szekeresné Horváth Zsuzsanna

A Publo-Csákvár TC asztalitenisz csa-
patának őszi EXTRA LIGA hazai mér-
kőzései:
09.03. (szombat) 11.00 
Publo-Csákvár TC - PTE PEAC (Pécs)
10.01. (szombat) 16.00 
Publo-Csákvár TC - Békési TE
10.02. (vasárnap) 11.00 
Publo-Csákvár TC - CVSE (Celldö-
mölk)
10.09. (vasárnap) 11.00 
Publo-Csákvár TC - Komlói Bányász
11.19. (szombat) 11.00 
Publo-Csákvár TC - DVTK (Diósgyőr)

A mérkőzések helyszíne a 
Tersztyánszky Ödön Sportközpont.”

Sport
Asztalitenisz

Nagy könyvtári beavatás
Floriana Könyvtár rendezvényei

Ha október, akkor Őszi Könyvtári 
Napok, ehhez a programsorozat-
hoz kapcsolódik a csákvári Floriana 
Könyvtár. 

A megbocsájtás hete 
2016. október 4-9-ig:

• késedelmi díjak elengedése
• ingyenes beiratkozás
• ingyenes számítógép és wifi 
használat
• a „Folyóirat olvasó” népszerű-
sítése
• korosztályos könyvajánlás, in-
ternetes linkgyűjtemény
• 50,- Ft-os könyvvásár a kiveze-
tett könyveinkből

2016. október 4. kedd 17.00
• Vértesi Natúrpark természeti érté-
kei – Viszló Levente előadása

2016. október 5. szerda 17.00
• Kedvenc Könyvem: 
Olvasó – olvasó találkozó
Hagyományőrző program

2016. október 6. csütörtök 17.00 
Múltidéző
• „Múltunk és jelenünk képekben” 
kiállítás megnyitója. A tavalyi „Csák-
vár képeslapokon” kiállítás témáinak 
újrafotózása.

2016. október 7. péntek 17.00
• Könyvtárosok más szemmel – hob-

bikiállítás
• Különleges könyvek – mini könyvek 
kiállítás

2016. október 8. szombat 9.00–12.00
• Kincskereső játék
Akadályverseny Csákvár történelmi 
emlékeinek felfedezése

2016. október 9. vasárnap 9.00-–11.00
• A Floriana meseíró pályázat ered-
ményhirdetése, a nyertes pályamun-
kák előadása
• „Párosan szép az élet” Hozd ma-
gaddal a nagymamád, apukád, uno-
kád, bárkit a családból!

A múlt évi „Csákvár képeslapokon” 
kiállításhoz kapcsolódóan kérjük a 
fényképezés kedvelőit, hogy fotóz-
zák le ugyanabból a szögből ugyan-
azon helyszíneket, amik a százéves 
képeslapokon szerepelnek. A képes-
lapok megtekinthetőek a Floriana 
könyvtárban, valamint kérésre elekt-
ronikus formában is rendelkezésre 
állnak.

„Múltunk és jelenünk képekben” ki-

Fotósok figyelem!
állításunk október első hetében az 
Országos Könyvtári Napok keretében 
lesz megtekinthető.  Lásd a fenti cikk-
ben.

Szeptember 22-ig várjuk a képeket a 
könyvtár e-mail címére
florianakonyvtar@gmail.com 

Bővebb információ: 
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
06-30-225-8552

Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Október

5. h.
8. cs.
12. h.
15. cs.
19. h.
22. cs. 
26. h.
29. cs.
3. h.

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

Szverle Balázsra emlékezünk
Kis Zengő zárókoncert
Nagy Zengő zárókoncert
Floriana Nap
Floriana Nap 2.
Floriana Nap (ism.)
Floriana Nap 2. (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

Csákvár-Gánt Tv
S z E P T E M B E r  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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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: szeptember 30.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

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

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

Eladó használt, újszerű állapotú 
elektromos lombszívó.
Tel: 06-20-438-5259

Hordozható cserépkályha eladó, 
75.000 Ft.
Érd.: 06-30-332-4310

NOVATEK pénztárgép eladó!
Érdeklődni lehet: 06-30-330-3627-es 
telefonszámon.

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.

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  

APRÓHIRDETÉS

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Téglás Imrét utolsó útjára 
elkísérték, sírjára koszorút és virágot 
helyeztek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tüzifáink
Méteres vastag  
Méteres vékony  
Méteres vegyes  
Kuglizott   
Konyhakész (hasított) 
Hálós   
Kalodás   
10 kg-os gyújtós 

Elérhetoség
Megrendelés: +36-30-292-1622
lojek.fatelep@gmail.com 
www.lojek-fatelep.hu

8083 Csákvár, Kossuth utca 58.

VSM gyakorlat 62.65%
VSM elmélet 63.57%
ÁKO 164.15%
KK 201750 Ft

2016. október 18-án (kedd) 18:30 
órai kezdettel gépjárművezetői 
tanfolyam indul a könyvtárban.

 Információra ajánljuk a
www.stift90.hu 

honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni 

az 582-310/51 telefonszámon, 
vagy személyesen a könyvtárban 

lehet.

25.500 Ft/m3

19.000 Ft/m3

22.500 Ft/m3

2.400 Ft/q
2.600 Ft/q

29.900 Ft/db/m3

31.000 Ft/db/m3

700 Ft


