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

 
Színes beszámoló a jubileumát 
ünneplő Mihály-napi Lovas és 
Pásztortalálkozóról.

Az ön ingatlanát is érintő új 
hulladékgyűjtő rendszer kerül 
bevezetésre.

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

Kulturális Örökség Napja
A Kulturális Örökség Napját 1999 óta 
szervezik meg Magyarországon.  Cél-
ja, hogy a nyilvánosság érdeklődését 
a kultúra, a művelődés és az építé-
szet különböző szegmenseire irányít-
sa, minden évben egy-egy központi 
téma köré felépítve a rendezvényt.  
Idén ‘A szórakoztatás házai, a szóra-
kozás terei’ a központi téma.
Ez alkalomból Csákvár Város Önkor-
mányzata szeptember 21-én ünnep-
séget rendezett a Szabadság téri 
parkban, ahol a BrassBalance rézfú-
vós quintet adott koncertet. A 2017-

ben Győrben alakult együttes közel 
egy órás műsorában felcsendültek a 
komolyzene, a barokk és a könnyű-
zene klasszikusai is. A Király Zoltán 
(trombita), Pőcz Ákos (kürt), Treitl 
Edvárd (tuba), Vámos Gábor (har-
sona) és Willmek Zoltán (trombita) 
alkotta zenekar  emlékezetessé tette 
az összegyűlt csákváriak hétvégéjét, 
ezzel tisztelegve a magyar kulturális 
örökségeinkre.

Szakál Borostyán

170 éve, október 6-án az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc leveré-
se után – az abban játszott szerepük 
miatt - kivégeztek 12 magyar tábor-
nokot és 1 ezredest Aradon. A Nem-
zeti gyásznapon a 13 aradi vértanú 
tiszteletére rendezett megemléke-
zést Csákvár Város Önkormányzata 
a Turul-emlékműnél. Az ünnepséget 
Gyurity István színművész nyitotta 
meg versmondásával, majd eléne-
keltük közösen a Himnuszt. Utána 
Illés Szabolcs polgármester elmond-
ta megemlékező gondolatait, mely-
ben kiemelte, „merítsünk hát példát 
eleink példamutatásából, őrizzük és 
gyarapítsuk mindazt, amiért ők meg-
haltak, ami ma már a miénk. Mert, 
ha hiszünk abban, hogy számít, amit 
mi tudunk hozzátenni a közöshöz, 

máris sokat tettünk közösségünkért, 
Csákvárért és az egész nemzetért.”
Ezt követően a színművész úr ünnepi 
műsorát hallgathattuk meg, melyben 
Arany János: A walesi bárdok című 
versét szavalta el, valamint A nyo-
morultak című musical egy részletét 
énekelte el.
A megható előadás után a koszorú-
zásra került sor, ahol a Csákvári Kö-
zös Önkormányzati Hivatal, a Kép-
viselő-testület tagjai, a történelmi 
egyházak, pártok és a civil szerveze-
tek képviselői rótták le tiszteletüket. 
Befejezésül közösen meghallgattuk 
a Szózatot. Az ünnepségen a Csák-
vári Lovasbarátok Köre Egyesület és 
a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula 
Területvédelmi Ezred 17. zászlóalj 
állt díszőrséget.

Szakál Borostyán

Az Aradi Vértanúk Emléknapja
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Képviselő-testületi hírek – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2019. szeptem-
ber 24. napján tartotta munkaterv 
szerinti rendes ülését, amelyen első-
ként a két ülés között végzett mun-
káról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről, valamint jelen-
tés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést fo-
gadta el. Döntött az iskolások Sport-
központba történő utaztatása kap-
csán a Tankerületi Központ részére 
küldendő felhívás elutasításáról, a 
személyes gondoskodást nyújtó szo-
ciális intézmény szakmai munkájá-
ról szóló beszámoló elfogadásáról, 
a dolgozók lelkiismeretes-szakszerű 
munkavégzését megköszönve. Pá-

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2019. szeptember 3-án Mári Bene-
dek Borsa a Kiss Ernő utcába,
2019. szeptember 6-án Rák Rebeka 
Elizabet a Május 1. utcába,
2019. szeptember 25-én Óri Csanád 
a Május 1. utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!

lyázatot írt ki a Floriana Könyvtár és 
Közösségi Tér intézményvezetésére 
vonatkozóan, illetve ennek kapcsán 
véleményező bizottság létrehozásá-
ról is. A szünidei gyermekétkeztetés 
során a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő rászoru-
ló gyermekek számára is biztosítja 
14 munkanapra az ellátást az iskolai 
szünetek idejére. Elfogadásra került 
a testvérvárosi kapcsolatokról szóló 
beszámoló, és a Képviselő-testület 
kinyilvánította azon szándékát, hogy 
az idei évben is csatlakozni kíván 
a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályá-
zathoz. A pályázatokról szóló 2019. 
szeptemberi tájékoztató elfogadása 
mellett döntés született az infokom-

munikációs eszközök beszerzéséről 
a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér 
részére. A Szabadság téren térfigyelő 
rendszer kerül kiépítésre a legked-
vezőbb ajánlatot nyújtó vállalkozás 
megbízásával. A Képviselő-testület 
nem értett egyet azzal a javaslattal, 
hogy a Szabadság téri park bővítésé-
re vonatkozó jelenleg Képviselő-tes-
tület által elfogadott kiviteli tervet 
tekintse semmisnek és a Szabadság 
tér 2. szám, valamint a Szabadság tér 
3. szám alatti ingatlanokon található 
felépítmények megmaradjanak, és 
döntött arról, hogy a TOP-1.2.1. jelű 
konstrukcióra támogatási kérelmet 
kíván benyújtani nettó 135 millió fo-
rint összegben a Csákvár történetét 

bemutató történeti- turisztikai park 
kialakítására a Szabadság téren, a 
Szabadság tér 2. (hrsz 10) és a Sza-
badság tér 3. (hrsz 9.) felépítmények 
helyén.

Zárt ülésen döntés született elisme-
rő címek adományozásáról, az Itthon 
Csákvár Ösztöndíjpályázat keretében 
támogatás biztosításáról a pályázók 
részére, illetve lakásbérleti szerződés 
hosszabbításáról. 

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

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2019. szeptem-
ber 25. napján tartotta az öt éves 
önkormányzati ciklus utolsó mun-
katerv szerinti ülését. Az ülés elején 
tájékoztató hangzott el a két ülés kö-
zött végzett munkáról, valamint a fo-
lyamatban lévő fejlesztések mérföld-
köveiről. Ezt követően módosításra 
került a község 2019. évi költségve-
téséről szóló önkormányzati rende-

let, valamint a Képviselő-testület 
áttekintette a költségvetés I. féléves 
mérleg adatairól szóló tájékoztatót.  
A tájékoztatót követően döntött a 
település vezetése a településren-
dezési eszközök felülvizsgálatával 
kapcsolatos véleményezési szakasz 
lezárásáról.

Következőkben döntött a Képviselő-
testület a Bursa Hungarica ösztöndíj-

Ülésezett a bodméri képviselő-testület
pályázathoz történő csatlakozásról, 
megismerte a szünidei gyermekét-
keztetésről szóló tájékoztatót, vala-
mint Bodmér község 2019. évi utó-
ellenőrzéséről szóló belső ellenőri 
jelentést. Anyagi támogatásáról biz-
tosította a Vértesboglári Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületet, továbbá a ját-
szótéri eszközök fejlesztéséhez szük-
séges többletforrás jóváhagyásáról 
határoztak.

Csákvár Város Önkormányzata az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00011 jelű, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése 
térségi szemléletben” elnevezésű 
projekt keretében, 79 db mozgás-
szervi rehabilitáció fejlesztését elő-
segítő eszközt vásárolt, 3.445.510 Ft 
értékben. Az eszközök között szere-
pel többek között ultrahang készü-
lék, szobakerékpár, vibrációs tréner, 
oktatási eszköz is.

Az eszközök a Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi Oktató Kórház 
Csákvári Intézetének mozgásszervi 
rehabilitációs osztálya részére ün-

Aktuális ügyek napirendi pont kere-
tében az utcanyitáshoz elengedhe-
tetlen műszaki elemek beszerzéséről 
született döntés.

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

Katona László
polgármester

nepélyes keretek között kerültek 
átadásra 2019. 09. 16-án. Az esemé-
nyen részt vett dr. Molnár Krisztián, 
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, 
Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos 
úr és dr. Csernavölgyi István főigazga-
tó úr is.

Új eszközökkel
a betegek szolgálatában
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Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban röviden tájékoztatni 
kívánjuk arról az új hulladékgyűjtési 
rendszerről, amely az Ön ingatlanát 
érintően is bevezetésre kerül a jog-
szabályi előírásokkal összhangban.

A 385/2014. Kormányrendelet elő-
írása szerint kötelező a háztartások-
ban keletkező hulladékot a keletke-
zésükkor külön gyűjteni, szelektálni, 
válogatni, melyhez az alábbiakban 
kívánunk segítséget nyújtani. 

A szelektíven gyűjthető hulladékok 
pontos meghatározása a hulladék-
gyűjtő edényeken található.

Mi a teendő?

Társaságunk a lakossági ingatlantu-
lajdonosok számára szerződésenként 
díjmentes használatra biztosít egy 
tájékoztató matricával ellátott, új, 
120 literes kerekes kék színű gyűjtő-
edényt, amelybe az elkülönített (sze-
lektív) hulladékot kell gyűjteni. 

Önnek mindössze annyi a teendője, 
hogy a kijelölt időpontban az edényt 
átvegye és a megfelelő hulladékot 
abba gyűjtse, majd a szállítási napo-
kon kihelyezze az ingatlana elé, va-
lamint az edényzet állagát megóvja, 
azt rendeltetésszerűen használja.

A kék színű új szelektív gyűjtőedény 
átvétel helye, ideje:

Csákvár, Széchenyi u. 8. 
Hulladékudvar

2019. október 19. szombat: 9-16 óráig 
2019. október 20. vasárnap: 9-16 óráig
2019. október 26. szombat: 9-16 óráig
2019. október 27. vasárnap: 9-16 óráig

Kérjük, hogy az átvételhez a lakcím-
kártyáját és személyazonosító okmá-
nyát hozza magával! Amennyiben a 
személyes átvételre nem a szerződő 
fél érkezik az ingatlanhoz tartozó 
edényt átvenni, úgy kérjük, hogy az 
érintett ingatlanhasználó írásos meg-
hatalmazását is hozza magával. 

Egyedülálló 70 év felettieknek Csák-
vár Város Önkormányzata előzetes 
jelentkezés alapján átvállalja a szállí-
tással járó feladatokat. Jelentkezni a 
Csákvári Közös Önkormányzati Hiva-
talnál lehet 2019. október 25-ig.

Az új, kék gyűjtőedényekből az el-
különítetten gyűjtött, hasznosítható 
hulladék a hulladéknaptár szerinti 
szelektív gyűjtési napokon kerül el-
szállításra, melyről honlapunkon tá-
jékozódhat.

A korábban használt edényzetben 
gyűjtött vegyes települési hulladék 
elszállítása továbbra is a korábbi hul-
ladék gyűjtési napon, hetente törté-
nik.

Szelektív hulladékgyűjtés

Településünkről sok lakossági pa-
naszbejelentés érkezett, hogy az 
avart és a kerti hulladékokat nem 
a kijelölt napokon égetik, valamint 
nem csak avart és kerti hulladékot 
égetnek, hanem környezetszennyező 
anyagokat is.

Környezetszennyező anyag égetése 
szigorúan TILOS!

A közösségi együttélés alapvető sza-
bályairól, és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. 
(XI. 05.) önkormányzati rendelet 8. §. 
(1) bekezdés d) pontja alapján avart, 
kerti hulladékot kizárólag    
szerdán 8:00 – 20:00 óra  
szombaton 8:00 – 12:00 óra
közötti időszakban szabad égetni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 
hulladékudvarban az edény átvételi 
időpontokban a hulladékok átvétele 
szünetel. 

A hulladékudvar a fenti okok miatt 
az alábbiak szerint tart nyitva:

2019. október 19. szombat helyett:
2019. október 16. szerda: 7-12 óráig 

2019. október 26. szombat helyett:
2019. október 22. kedd: 7-12 óráig 

A hulladékudvar az átvétellel nem 
érintett napokon az alábbiak szerint 
tart nyitva:

Szombat: 7.00-12.00

Bővebb és folyamatos információval 
honlapunkon állunk rendelkezésére.
www.deponia.hu

Köszönjük együttműködését!
DEPÓNIA NONPROFIT KFT.

Felhívom figyelmüket, hogy avart 
és kerti hulladékot kizárólag köd- és 
szélmentes, tiszta időben, csak szá-
raz állapotban lehet égetni a nagy 
füst elkerülése érdekében! 

A közösségi együttélés alapvető sza-
bályait sértő magatartás miatt köz-
igazgatási hatósági eljárást indítunk 
bejelentés, vagy a hatóság részéről 
eljáró személy észlelése alapján! 

A bejelentésnek tartalmaznia kell: 
a bejelentő adatait, a helyszínt, két 
tanú megnevezését, esetlegesen 
fotó is mellékelhető.

A fenti szabály megszegése miatt ter-
mészetes személy esetén: 200.000,- 
Ft-ig terjedő,
jogi személyek és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek esetén: 
2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatá-
si bírság szabható ki.

Felhívjuk a lakosság figyelmét az 
égetés szabályainak betartására!

Avar- és kerti-
hulladék égetése
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XX. Mihály-napi Lovas- és 
Pásztortalálkozó

20. alkalommal zajlott le a Mihály-
napi Lovas- és Pásztortalálkozó szep-
tember 28-án. A kerek évforduló ap-
ropóján sok-sok újdonsággal készült 
a  rendezvényre a Pro Vértes csapata. 
Nagy gondot fordítottak a környe-
zettudatosságra. A korábbi évekhez 
képest először találkozhattak az ide-
látogatók kihelyezett szelektív hul-
ladékszigetekkel, repohárral, kom-
posztálható evőeszközökkel, vásári 
tarisznyával.

A jumileumi eseményen rekordszá-
mú, közel 90 lóban gyönyörködhetett 
a népes közönség. 

Akik a távolban legelő szürkemar-
hákra voltak kíváncsiak, őket  a fo-
lyamatosan közlekedő Herkules-járat 
szállította az állatok közelébe a nagy 
rét pereméről. 

A tradícionális találkozón egész nap 
fogathajtással, lovasversenyekkel, 
gulyás- és csikós bemutatókkal, pász-
torkutya szépségversennyel, gyer-
mekprogramokkal, gazdag gasztro-
nómiai kínálattal, színpadi kulturális 
eseményekkel, népi kézműves vásár-
ral, és este fergeteges gulyásbállal 
várták a Csákvárra látogatókat.

Herkules járat
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Az első közös Mihály napi kavalká-
dunk megrendezéséhez az időjárás 
is kedvezően alakult, hiszen a Nap 
sugarai beragyogták az intézmény 
tagóvodájának őszi díszbe öltözött 
udvarát. Öröm volt látni és átélni, 
hogy képes a két telephelyen mű-
ködő intézmény szülői, gyermek és 
munkaközössége együtt lélegezni.

Nem csak az őszi évszakot jellemezte 
a sokszínűség ezen a délutánon, ha-
nem a felsorakoztatott programokat 
is. Lehetőségük nyílt az érdeklődő 
közönségnek az agyagozás techniká-
jával ismerkedni, lovagolni, terápiás 

kutyával barátkozni. A papírszínház 
népmesei válogatását Gáspár Viktó-
ria előadásában hallhattuk. A Répa, 
retek, mogyoró interaktív zenés- tán-
cos mulatságába bekapcsolódhatott 
kicsi és nagy egyaránt. A tagóvoda 
Katica nagycsoportja is színvonalas 
műsorral örvendeztette meg a kö-
zönséget.

Az Én elmentem a vásárba… c. rajz-
pályázat alkotásai is megtekinthető-
ek voltak az óvoda udvarán. A dél-
után folyamán a bölcsődés és óvodai 
csoportok portékáit megvásárolhat-
ták a gyerekek a mogyoróval történő 

Mihály napi kavalkád 
a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsődében

fizetség fejében. A megfáradt csalá-
dokat szörppel és a polgármester úr, 
illetve a szülők által felajánlott süte-
ményekkel vendégelte meg a kollek-
tíva. Azt gondolom, hogy mindenki 
feltöltődve, élményekkel gazdagon 
térhetett haza. Bízom benne, hogy 
a Márton napi rendezvényünket is 
ilyen szép számban látogatják majd 
meg a családok. 

Ezúton köszönöm, hogy Csákvár vá-
ros polgármestere, Illés Szabolcs is 
körünkben volt.

Továbbá köszönettel tartozom:
• minden kollégám közreműködésé-
ért,
• a szülők sokoldalú támogatásáért,
• a Bodrogai család által biztosított 
lovas programért,
• Ujcz Ágnes fazekasmester aktív se-
gítségéért,
• továbbá Gáspár Viktória papírszín-
házáért, illetve terápiás kutyusáért is 
hálával tartozom.

Vidám őszi napokat kívánok minden 
kedves családnak.

Lancer-Szabó Mónika
intézményvezető

Október 3 – 6 között fogadtuk leg-
régebbi testvér városunk, Pyrbaum 
küldöttségét. A látogatók rég érkez-
tek ilyen sokan, idén 53 fő látogatott 
Csákvárra. Sokan most először voltak 
városunkban. A látogatók közt több, 
jelenleg regnáló önkormányzati kép-
viselő is elkísérte a nálunk már jól 
ismert Guido Belzl polgármester urat 

utolsó hivatalos útjára.

Többen barátoknál laktak, néhányan 
az általuk csak „pyrbaumi nagykö-
vetségként” emlegetett pyrbaumi 
házban.

A hivatalos vacsora előtt a Dallam 
zeneiskolás növendékek és tanára-

Testvér városi találkozó
ik adtak színvonalas műsort, melyet 
hosszas vastapssal és sok apró aján-
dékkal háláltak meg a vendégek.

A hivatalos programot követően kö-
tetlen beszélgetés során ápoltuk a 
kapcsolatokat, és kerestük az új kap-
csolódási pontokat.

Természetesen a pusztabuszos vá-
rosnézésre is sor került a sok magyar-
országi programjuk mellett.

Köszönjük a segítséget mindenkinek, 
aki hozzájárult a látogatás sikeres le-
bonyolításához.
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Képünk van róla

Egy kellemes őszi délután Nyevrikelné 
Tóth Zsuzsanna Margit és Fendrich 

Veronika az Alkotás Öröme című ki-
állításán vehettem részt.

Rohanó, keszekusza világunkba jó 
volt betérni a Csákvár Emlékház falai 
közé gyönyörködni, egy kicsit lecsen-
desedni az alkotások között.

Zsuzsa és Veronika munkáját John 
Istvánné és Tóth Árpádné méltatták.

A Fehér testvérek, Kinga és Zsombor 
szívet melengető zenei kis koncertjét 
hallgathatta a nagyérdemű.

Zsuzsa kézműves alkotásait cso-
dálhattuk meg. Munkáihoz sokféle 
anyagot használ, láthatjuk a hímzett 
húsvéti tojásait, a kávészemekből 
készített adventi koszorúját, a termé-
nyekből készített dísztárgyait.

Veronika festményeit csodálva... 
mindegyik kép egy önálló történet, 
gondolat, és együtt kiállítva az élet 
körforgása.

Amiben ott van a mező, a virágok, 
a tangó, a szenvedély, a kitartás, az 
asszony, a misztikum, az idő és a me-
sék birodalma, ahol macskák között 
Borsószem hercegkisasszony Hold-
asszony meséit hallgatja.

Akinek van egy kis ideje, lassítson 
le, és térjen be a kiállításra, töltődni, 
gondolkodni vagy épp nem gondolni 
semmire.

Kovács Ildikó

Alkotás öröme

50 éves osztálytalálkozó
1969-ben végeztük el a 8. osztályt. 
Osztályfőnökünk Kis Boázné volt, 
akire virággal emlékeztünk a Refor-
mátus temetőben, 7 volt osztálytár-
sunkra pedig a Katolikus temetőben.

1969-ben 39-en végeztünk, melyből 
22-en jöttek el a találkozóra, volt, aki 

Mi, 1979-ben végzett diákok, közösen tar-
tottunk rendhagyó évfolyamtalálkozót 
Csákváron. Az akkori 7. évfolyam  két osz-
tályát szedték szét három osztállyá. Így a 
barátok távolabb kerültek egymástól.

Alsós és felsős kedves osztályfőnö-
keink jelenlétében meglátogattuk 
a régi iskolát, megemlékeztünk el-
hunyt diáktársaikról, majd egy finom 
vacsora után nosztalgikus hangulat-
ban idéztük fel a gondtalan diákévek 
régmúlt eseményeit.

Bonczné Kaiser Krisztina 

40 éves évfolyamtalálkozó

Beszélgessünk!
A Vértes Múzeum Baráti Köre Egye-
sület „Beszélgessünk” sorozatában a 
szeptember 13-i  évadnyitó előadás 
meghívott vendége dr. Lukács László 
néprajztudós, egyetemi tanár volt. 
Az oldott hangvételű előadás, beszél-
getés témája „Kresz Mária néprajzi 
kutatásai Fejér megyében”. Ezen az 
alkalmon újabb adalékokkal egészül-
hetett  ki a nyári emléktábla avatáson 

a párjával, volt aki egyedül. Köszö-
nöm a volt osztálytársaimnak, hogy 
ilyen szép számmal eljöttek, és jól 
éreztük magunkat.

Köszönjük a Publo Étterem finom 
ebédjét.

Schneider Edit

Kresz Máriáról kialakult képünk. Luk-
ács László személyes élményein ke-
resztül hozta hozzánk közelebb a me-
gyében élő és dolgozó, Csákváron is 
sokat kutató nemzetközi hírű tudóst 
és családját. A sok érdekes történet 
és az eredeti fotók után személyes is-
merősként  gondolhatunk a csákvári 
fazekas hagyományokat feltáró „Pan-
ni” nénire.
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Képünk van róla

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyil-
vánította október 1-jét az Idősek Vi-
lágnapjává. Ez a nap azóta az idősek 
szeretetéről, tiszteletéről szól, vala-
mint felhívja a figyelmet arra, hogy 
odafigyeljünk az idősek problémáira, 
és segítsük őket a mindennapokban. 
Ez alkalomból Csákvár Város Önkor-
mányzata Idősek napi rendezvényt 
tartott október 5-én a Szanatórium 
Kultúrtermében. Illés Szabolcs pol-
gármester beszédében köszönetét 
fejezte ki a szépkorúaknak a példa-
mutatásukért, az emberi értékekért, 

A Floriana Könyvtár az idén is csatla-
kozott az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozatához, melyet min-
den év október első hetében tarta-
nak.  A 2019-ben „Könyvtárak az em-
berért - felelősség a földért” főcímet 
kapott hét minden napjának volt or-
szágos témája, így például az október 
1-jei keddnek is, mely nagyon illett a 
könyvtár elképzeléseinek sorába.  

Ez  „A négy elem – a lét meghatáro-
zói” volt.  Szinte adta magát a lehe-
tőség, hogy egybekössük a csákvári 
hagyományőrzéssel, és „A teremtő 

melyeket belénk plántáltak. „Köszön-
jük az életbölcsességeiket, a tapasz-
talataikat, melyeket átadtak nekünk. 
Köszönjük féltésüket, törődésüket, 
gondoskodásukat, és köszönjük a sok 
fáradozást, melyet értünk tettek. Is-
ten éltesse Önöket!”

A megjelent közel 150 vendég a más-
fél órás műsor alat egy  képzeletbeli 
utazáson vehetett részt. Hűvösvölgyi 
Ildikó Kossuth-díjas színművésznő, 
Mahó Andrea Artisjus-díjas szín-
művésznő, Mikó István Jászai Mari-

díjas színművész és Csengeri Attila 
Emerton-díjas színművész, valamint 
a 4 fős tánckaruk mindenki arcára 
mosolyt csalt fantasztikus műsoruk-
kal. A délután folyamán bizonyára ha-
talmas boldogság költözött mindenki 
szívébe, melyről a csillogó szemek 
árulkodtak. Az ünnepelt időseket a 
műsor végén édes és sós aprósüte-
ményekkel vendégelték meg. A helyi 
kézműves termékekből is lehetőség 
volt vásárolni. A rendezvény a Vidék-
fejlesztési Program támogatásából 
valósulhatott meg.

Szakál Borostyán

Könyvtári napok

Ajándékmusor az Idosek Napja alkalmából

fazekas” címmel tartsunk foglalko-
zást a  föld-víz-levegő-tűz jegyében a 
Fazekas Emlékházban.

A harmadik osztályosok izgatot-
tan készültek az eseményre, jóré-
szük már tavaly is részt vett itt a 
Fazekasházban a könyvtár Tarkedli-
mese című programján. Most Sze-
keresné Horváth Zsuzsanna előadá-
sából megtudhatták, hogy a fazekas 
is földből, vízzel teremti az edényeit, 
amit a levegő és a tűz segítségével 
varázsol kerámiává. Hallhattak a régi 

fazekascéh életéről, az inasok, legé-
nyek, mesterek korántsem könnyű, 
de nagyon érdekes munkájáról, meg-
ismerhették az edénykészítés folya-
matát.

Győri Ilona, a Fazekas Emlékház mes-
tere arra is lehetőséget teremtett, 
hogy segítségével kipróbálhatták 
az éppen inas korú gyerekek a ko-
rongozást is. Míg erre a különleges 
alkalomra vártak, a többiek a játszó-
házban ismerkedhettek az agyaggal, 
vagy jellegzetes csákvári színvilágú 
edényeket rajzolhattak.

Gyorsan elrepült a délután, amelyre 
mindnyájan élményekkel gazdagod-
va emlékezünk vissza.
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2018-as kezdeményezésem folyta-
tásaként 2019-ben is felajánlást tet-
tem a Csákvári Általános Iskolában. A 
nyári vakáció idején elvittem két jól 
tanuló, szorgalmas, jó magaviseletű 
diákot nagyhalas pecára Fehérvár-
csurgóra. Őket - érdemeik alapján - a 
tantestület választotta ki a sok száz fiú 
diák közül. A vízparton eltöltött 3 nap 
alatt szép fogások születtek, valamint 
feledhetetlen élményekkel lettünk 
gazdagabbak mindannyian. Ezt osz-
tom meg Önökkel Kedves Olvasók.

„Tanítsd meg a gyermekednek, hogy 
a kenyér fele mindig odaadható an-

nak, akinek nincs, és lehajolni azért, 
aki elbukott, szárnyakat ad. Tanítsd 
meg neki, hogy nem minden út jár-
ható, de ami az övé, azon repülni is 
képes lesz.”

Aki rendszeres olvasója a lapnak, már 
korábban értesülhetett kezdemé-
nyezésemről. Azon keveseknek, akik 
nem minden számot olvasnak el, itt 
az ideje, hogy mindegyiket a kezük-
be vegyék, illetve megtudják, hogy 
miként próbálom jobb útra terelni a 
fiatalokat, az egyébként nagyon ne-
héz világban. Nem kérdés, hogy a Si-
keres Spothorgász, hazánk legjobban 

keresett, havi rendszerességgel meg-
jelenő horgász lapja szintén partner, 
hiszen ők is pontosan látják a mai fia-
talságot fenyegető veszélyeket.

A jelenlegi a felnőtteknek sem egy-
szerű környezetünk számtalan ve-
szélyt rejteget a fiatalok számára. 
Nekünk, szülőknek kell még nagyobb 
figyelmet szentelnünk gyermekeink 
szabadidejének hasznos eltöltésére. 
Ne a szobában üljenek, napokig a 
számítógép fogságában, vagy nehogy 
kipróbálják a XXI. század pestiseként 
emlegetett tudatmódosító szereket. 
Ez utóbbi probléma hatalmas és nem 

egyedi! Sajnos mindennapjaink része 
lett, hiszen úton - útfélen halljuk ne-
gatív hatásait. Ezek elterelése ellen, 
nem csak évente egyszer, viszont 
ebben a formában pár napra, de én 
így veszem ki részem ebben a küzde-
lemben, hogy vízpartra viszem a fia-
talokat. Ott is van veszély, mert a víz 
nem játék, de az teljesen más jellegű. 
Amennyiben minden szabályt betar-
tunk akkor egyáltalán nem is találko-
zunk vele.

A túrát rövid ismerkedés és egyez-
tetés előzte meg, ahol megismertük 
egymást, mivel előtte még nem ta-
lálkoztunk. Pillanatok alatt megtaláltuk 

Ha nyári szünet, akkor irány a vízpart! 
1. rész

Attila barátom teljes mellszélességgel támogat kezdeményezésemben.

A partra érkezés után, Bence és Matyi felállította ideiglenes szállásukat.

Végül rövid idő elteltével Matyi 
volt a szerencsés,…

… de sajnos a hatalmas amurnak 
csak a fejét láttuk meg.

Gángó László több mint
3 évtizede, példásan szolgál
a halak védelmében.

Matyi időnként simogatásával 
szuggerálta sajátját.

Órákkal a behúzást követőn… 

… néhány szebb példány érkezett.

Fotók: Andrási Attila, Szedlák Zsolt, Nagy Csaba
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a közös hangot. Ezekből arra lehetett 
következtetni, hogy 3 csodálatos nap 
előtt állunk. Részletesen átbeszéltünk 
mindent.

Mindenki izgatottan várta a folytatást. 
Feleségem, és Attila barátom csatla-
kozott hozzánk. Ők is látják a mai kort 
fenyegető problémákat, mert benne 
élnek gyakorló szülőként, ezért azok el-
kerülését teljes mellszélességgel támo-
gatják. Segítségükkel feledhetetlenné 
tettük a vízparton eltöltött napokat a 
gyerkőcök és magunk számára.

A partra érkezvén, ahogy a fiatalok 
megpillantották a hatalmas vízfelüle-
tet, tátva maradt a szájuk. Rövidke, fél 
órás utazás előzte meg a megérkezést, 
mert lakóhelyünkhöz nagyon közel van 
a tározó. Azonnal elkezdtük a szoká-
sos rutinfeladatok elvégzését. Bence 
és Matyi felállította ideiglenes szállá-
sukat. Mi sem tétlenkedtünk ez alatt, 
tettük a horgászat elkezdéséhez elen-
gedhetetlen feladatokat.

Bence és Matyi: Dezső Bence és 
Spinhért Mátyás a szerencsés diákok, 
akiket tantestület jelölt ki. Hogy miért 
pont ők?

A tantestület ajánlása szerint mindkét 
fiú jó magatartású, szorgalmas, segítő-

kész, akik szívesen vesznek részt külön-
böző programokban.

A botok élesítését követően az izgalom 
a tetőfokára hágott. Ment a találgatás, 
vajon kinek jön az első kapása? Végül 
rövid idő elteltével Matyi volt a szeren-
csés, de sajnos a hatalmas amurnak 
csak a fejét láttuk meg, amivel kinézett 
ránk a víz alól szákolás előtt, majd bú-
csút intett a nagy farkával. Mindig az 
a hal a legnagyobb, amelyik valamiért 
nem lesz meg, viszont ezt láttuk, 15 kg-
nál biztosan nagyobb volt. Nem rossz 
kezdés.

Támogatónk a HOFESZ (Horgász 
Egyesületek Fejér Megyei Szövetsé-
ge) segítségével kaptunk ajándék je-
gyet. Hirsch Balázstól vehettük át, aki 
mindenben segítségünkre volt. Ők is 
mindent megtesznek, hogy a fiatalo-
kat jó irányba tereljék. 

Andrási Atinál és nálam az összesen 
6 botból mindegyik srácnak jutott 
1-1db, amit természetesen csak ők 
kezeltek. Matyi időnként simogatásá-
val szuggerálta sajátját. Órákkal a be-
húzást követőn már néhány kapitális 
hallal hálálták meg bajuszos baráta-
ink a felkínált jobbnál jobb étkeket.

Így teltek napjaink a vízparton, me-
lyek sajnos gyorsan elszaladtak. A 
sok szép új élmény folytatása a kö-
vetkező részben jelenik meg, a nov-
emberi számban. Amennyiben tehe-
tik, kérem, ne hagyják ki, valamint 
kövessék kezdeményezésem a követ-
kező generációk védelmében. Arról 
is beszámolok, hogy a srácok miként 
hálálták meg jutalmukat.

Ha segítesz másokon, az téged is 
épít, többé, jobbá tesz. Nem tudsz 
úgy átvinni valakit a csónakodon a 
túlsó partra, hogy Te magad is meg 
ne érkezz.

Nagy Csaba

 A srácok nagyon örültek a szép halaknak. Bencének eleinte segítettem a fotózáskor.

Képzeletben 20 év múlva
az öreg pontyfogó veterán…

Ehhez hasonló pontyokra
fájt a fogunk.

Barátunk kisfiának öröm volt 
Atival közös képet csinálni.…pihenés közben…

…jó étvágyáról következtetve, 
nagy húsokról álmodott.

Matyi könnyedén és büszkén pózolt áldozataival…
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Evangélikus  Egyház
OKTÓBER
13. 11.00 Családi istentisztelet keresztelővel (vas.)
13. 16.00  Bakonycsernyén Egyházmegyei Kórustalálkozó (vas.)
17.    9.00 Lelkészgyűlés, úrvacsorai istentisztelet (csüt.)
17. 18.00  Férfikör (csüt.)
20. 11.00  Istentisztelet – Igét hirdet Juhász Dénes lelkész (vas.)
27. 11.00  Bibliavasárnap istentisztelet keresztelővel (vas.)
31. 18.00 Reformáció ünnepe (csüt.)

Közös istentisztelet a református templomban református testvéreinkkel

NOVEMBER
3.    11.00  Úrvacsorai istentisztelet (vas.)
10. 11.00  Családi istentisztelet (vas.)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Péntek  17.00 Bibliaóra
Péntek  18.00 Kóruspróba
Vasárnap 11.00 Istentisztelet
Vasárnap 17.00 Konfirmációs előkészítő óra

Október hónap igéje:
Jézus Krisztus Urunk mondja:
„Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak
el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincset a mennyben”
(Lukács 12,33)

Eseménynaptár
2019.10.1. – 11.30.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébániánk elérhetőségei

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

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

A liturgia általános rendje Csákváron
Hétfő:  6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  18.00 szentmise
Kedd:  6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  18.00 zsolozsma és áldoztatás
Szerda: 7.00    szentmise
Csütörtök: 6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  16.00 szentmise a Szent Vince idősek otthonában
  18.00 szentmise a kórházban
  19.00 szentségimádás a templomban
Péntek: 6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
Szombat: 18.00 szentmise

       Vasárnap: 11.00 szentmise

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

geregabor@freemail.hu
Geréné Kossa Izabella református lelkész:  06-30-688-6470
Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről a gyülekezet honlapján is olvashat, 
valamint ott megtalálható néhány fontos információ két intézményünkről, a Kálvin 
Idősek Otthonáról és a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsődéről.
Honlap címünk: http://honlap.parokia.hu/lap/csakvarref/

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd   16.00 Kórházi istentisztelet
Kedd   18.00 Bibliaóra
Vasárnap  10.00 Gyermek istentisztelet 

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

Vasárnap  10.00 Istentisztelet

Október 23-a , szerda és október 25-e, péntek között tartjuk őszi evangelizációs isten-
tiszteleteinket, minden este 18 órától, mely alkalmakon dr.Kádár Ferenc, sátoraljaúj-
helyi lelkipásztor, teológiai professzor hirdeti Isten igéjét az apostoli intés jegyében: 
Újuljatok meg!
Október 31-én, reformáció napján du. 18 órakor tartjuk közös istentiszteleti alkalmun-
kat a református templomban.
Várunk mindenkit szeretettel!
Egyházfenntartói járulék befizetésének lehetősége:
•  az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-70097689-51100005 számú 
bankszámlájára történő utalással (kérjük, hogy a közleményben tüntesse fel nevét, 
lakcímét és az egyházfenntartás kifejezést)
• csekken, mely megtalálható a templom mindkét bejáratánál, illetve elkérhető presbi-
tereinktől és a Kálvin Idős Otthon irodájából
• személyesen a Kálvin Idősek Otthona irodájában, hétfőtől péntekig 9-12

Céladakozás a templomra és a Kálvin Teremre
Hálásak vagyunk mindazokért az adományokért melyeket a felújítási munkálatokhoz 
kaptunk. Az épületeink felújításából még van hátra, aki ehhez bármilyen segítséget tud 
adni, köszönettel fogadjuk.

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

VÁROSI ESEMÉNYEK
OKTÓBER
12.  10.00   IIII. Őszi Csák Nap • Szent ferenc Ökumenikus Kápolna (szombat)
19.                 Szüreti felvonulás és bál  •  Csákvár - Publo rendezvényterme
23.                  1956-os megemlékezés

NOVEMBER
1.    16.00  Halottak napi megemlékezés • Csákvári ravatalozó

Csákvár-Gánt Tv
O K T Ó B E R  H A V I  M Ű S O R A

Október
Október

Október
Október
Október
Október
November
November

14. h.
17. cs.

21. h.
24. cs.
28. h.
31. cs.
4. h.
7. cs.

18:00
18:00

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

XX. Mihály-napi Lovas- és Pásztortalálkozó
Aradi vértanúk emléknapja
Könyvtári napok a 4 elem jegyében
Idősek Napja, Iskolai akadályverseny
XX. Mihály-napi Lovas- és Pásztort. (ism.)
Szüreti felvonulás
Testületi ülés
1956-os megemlékezés
Halottak-napi megemlékezés

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Szeptember 1-jén Tanévnyitó ünnep-
ségünk keretében sor került intéz-
ményünk átadására az energetikai 
felújítás után. Ebből az alkalomból 
Tessely Zoltán országgyűlési képvise-
lő úr is megtisztelt bennünket jelen-
létével. Örömmel köszöntöttük isko-
lánk új dolgozóit, a segítő nyugdíjas 
kollégákat és nem utolsó sorban az 
első osztályos gyermekeket is.

Szeptember 5-én a Sportolj Csák-
vár! program keretében 5 sportág-
gal ismerkedtünk meg közelebbről. 
Minden résztvevő nagyon jól érezte 
magát. 

19-én délelőtt a Házasságkötő te-
remben a fenntarthatóság témakö-
rében hallgathattak előadást a tanu-
lók, 27-én pedig iskolánkban került 
sor a hulladékmentes háztartások 
tanulmányozására.

Hagyományos akadályversenyünket 
20-án rendeztük, melynek célállo-
mása a Vadászkápolna volt. A Hon-
védelmi Minisztérium tűzszerésze-
ket küldött hozzánk, hogy a tanulók 
megismerkedhessenek a különböző 
fegyverekkel, eszközökkel, különös 
tekintettel azokra, amelyek a mai na-
pig megtalálhatóak a Vértesben. Az 

Szeptember az iskolában

önkéntes alakulat érdekes akadály-
pályával várta a gyermekeket, és ők 
is válaszoltak a felmerülő kérdések-
re. A tűzoltók ismét szeretettel fo-
gadták a diákságot, akik nagy öröm-
mel másztak fel a tekintélyes autóba. 
Az idén először íjászkodni is lehetett. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel 
a célbalövést lebonyolító kedves szü-
lők megígérték, hogy máskor is lesz 
rá lehetőség.

Az állomásokhoz is sok segítséget 
kaptunk. Változatos és tanulságos 
feladatokkal fogadták a parkon ke-

resztül hozzájuk érkező ifjúságot a 
védőnők, a mentősök, a polgárőrök, 
a rendőrök is, hasonlóképpen isko-
lánk régi és mostani pedagógusai.

Minden osztályt valami finomsággal 
vártak a szülők, Gántról is nagyon fel-
készülten érkeztek. A vendégeknek 
és a pedagógusoknak Gyöngyi néni 
varázsolt finom gulyáslevest.

Hagyományinkhoz híven, a felső ta-
gozatban már pontozzuk a feladatok 
teljesítését, és eredményhirdetéssel 
zárjuk a programot. Az első helye-
zettek jutalma a Csuta Cukrászda ál-
tal felajánlott egy-egy gombóc fagyi 
volt.

Köszönjük szépen, hogy ilyen színvo-
nalas programban lehetett részünk!

23-án Valter Ferenc az Opera Nagy-
követe a 3-4. évfolyamhoz látogatott 
el, jövő hónapban pedig a felső tago-
zatosokhoz jön. 

26-án kerékpárversenyt tartottunk 
a „régi iskola” udvarán, amelyen 36 
tanuló vett részt.

Örülünk, hogy ilyen jól indult a tanév!  

Első helyezett 5.b Első helyezett 7.a
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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:

Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit

Szerkesztő bizottság  külsős tagjai:
Majorné Kiss Mónika

Némedi István
Szakál Borostyán

E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: október 31.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Fűnyírás, fűkaszálás, kertgondozás.
Tel.: +36-70-548-1602

Dobogón egy 2066 m2 alapterületű 
zártkerti ingatlan eladó, présházzal 
és pincével.
Tel.: +36-30-529-2555

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Sikvölgyi Andrásné (Pósa 
Ilona) temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút és virágot helyeztek. 

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Németh Ildikót utolsó útjá-
ra elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, részvétükkel fájdalmunk-
ban osztoztak. Külön köszönjük a 
Csákvári Pulmonológia dolgozóinak 
áldozatos munkáját, Kiss Lászlónak 
és konyhájának a segítséget.

Gyászoló család

Hirdetések

APRÓHIRDETÉS

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

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

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

Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is! 

Étlapunk megtekinthető a www.oregtolgy.hu oldalon.

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

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

Állunk rendelkezésükre!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

2019. okt. 29-én (kedd) 18:30 
órai kezdettel gépjárművezetői 
tanfolyam indul a könyvtárban.

 Információra ajánljuk a
www.stift90.hu 

honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni 

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

lehet.
KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%
VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%

Hosszú távú
munkalehetőség!

Érdeklődni telefonon: 
Lévai Judit 

06 20 3335261

Perbáli munkahelyre 
élelmiszeripari üzemi
takarítókat keresünk 
teljes munkaidőben.

Halottak napi megemlékezés

Tisztelettel várunk minden emlékezni kívánó csákvári lakost

november 1-jén 16.00 órai kezdettel
a  ravatalozónál

● Ökumenikus istentisztelet, 
• mécsesgyújtás az evangélikus temetőben, 
• a köztemetettek parcellájánál, 
• a római katolikus temetőben a Nagykeresztnél, 
• a református temetőben a Hősi Emlékműnél, 
• a Kastélyparkban a Megbékélés Helye Emlékműnél
• és a Szabadság téri Turul Emlékműnél.

Emlékezzünk együtt!                              Csákvár Város Önkormányzata

KULCSMÁSOLÁS
Kulcsmásoló nyílt Csákváron.
• biztonsági kulcsmásolás
• tollaskulcs-másolás
• pincekulcs-másolás
• autó, motor kulcsmásolás
• immos autó kulcsmásolás

Csákvár, Vértes utca 13.
Ódor Gábor

 +36 20 9719 114
Ódor György

+36 20 9718 059

telefonos egyeztetéssel
Ez itt az Ön 

hirdetésének a helye.

Legyen Ön is hírdetőnk és 
ismertesse meg 
kínálatát még

 több emberrel!


