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KÖNYVTÁRI HÍREK

Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának hírei.

Ismét meseíró pályázatot hir-
det a csákvári Floriana Könyv-
tár. Bárki tollat ragadhat kortól 
függetlenül.

Még tart a nyár, ám a táborok 
jó része véget ért. A színes be-
számolók adnak kóstolót a tá-
bori életből.

A babák és az anyatej fontos 
kapcsolatától tartott előadást 
Dornyiné Eigner Ágnes.

Idén első alkalommal került megrendezésre az Ébresztő 
Fesztivál Csákváron július 1-3. között azoknak a 14 és 18 
év közötti fiataloknak, akik keresik önmagukat, keresik az 
útjukat, céljaikat, és keresik Istent ebben a világban. Nekik 
szerettünk volna egy-egy gondolattal, lehetőséggel, sok 
játékkal, zenével, szemléletmóddal támpontot adni, hogy 
könnyebben boldoguljanak önmagukkal, kapcsolataikkal.

42 fiatal vett részt ezen a fesztiválon, akik sok helyről ér-
keztek ide Csákvárra, hogy együtt gondolkodjanak a többi 
fiatallal és eltöltsenek itt pár napot. Érkeztek Székesfehér-
várról, Mórról, Bodajkról, Pusztavámról, Bokodról, Buda-
pestről, Csepelről, Várpalotáról, Mogyoródról, Zsámbékról, 
Tökről, Gödről, Sárbogárdról,  Piliscsabáról, Pilisvörösvár-
ról, Vértesboglárról és természetesen Csákvárról. Napköz-
ben előadásokat hallgattak az életvezetésről, közösségről, 
önismeretről, amit kis csoportokban megbeszéltek, illetve 
tematikus műhelyeken vehettek részt. Esténként gyertya-
fény mellett imádkoztak a templomban közösen egymá-
sért, magukért, családjukért, kapcsolataikért,betegekért. A 
programok között volt természetesen tánc is, ahol jó han-
gulatban, igazi közösségben zárhatták a napot. Felejthetet-
len élmény marad számunkra, szervezőknek is! Nagyon kö-
szönjük a sok támogatást, felajánlást, amit kaptunk! Jövőre 
folytatjuk! 

Magasiné Kudlik Mónika

Ébresztő
fesztivál Programajánló
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A Képviselő-testület
ülésén történt – Csákvár 
Csákvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2016. július 14. napján 
tartotta nyári szünet előtti utolsó ülé-
sét, amelyen a két ülés között végzett 
munkáról és a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
jóváhagyása után – a vonatkozó tör-
vényi szabályozás változására tekin-
tettel – döntés született a települési 
hulladékkal kapcsolatos közszolgál-
tatás kötelező igénybevételéről szóló 
16/2015. (VIII. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról és a Depónia 
Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási 
szerződés módosításáról. Elfogadták a 
képviselők az új, 2017. január 1. napján 
hatályba lépő talajterhelési díj rende-
letet, majd határozatot hoztak Bodmér 
Község Önkormányzatának Csákvári 

Önkormányzati Társulásból történő ki-
válása tudomásul vételéről, valamint a 
Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
módosított szakmai programjának és 
házirendjének jóváhagyásáról.

Csákvár Város Önkormányzata részt 
vesz az emberi erőforrások miniszte-
re által kiírt közművelődési érdekelt-
ségnövelő pályázaton, amelyhez a 
képviselő-testület a szükséges önerőt 
biztosította, továbbá természetbeni 
támogatás nyújtásával csatlakozik a 
Magyarok Kenyere Programhoz. Sor 
került még az ülésen a kárpátaljai Rát 
község megsegítésére nyújtott önkor-
mányzati támogatás felhasználásáról 
szóló beszámoló elfogadására, a sport-
pálya lelátóinak lefedéséhez szükséges 

tulajdonosi hozzájárulás megadására. 
Döntést hoztak ezt követően a képvise-
lők arról, hogy az önkormányzat – két 
közterületi sportpark kialakítása érde-
kében – csatlakozik a Nemzeti Szabad-
idős – Egészség Sportpark Programhoz. 
Sikeres pályázat esetén kettő, 150 
m2-es sportpark létesülhet Csákváron 
(az Úttörő téren és a Kastélyparkban) 
teljes egészében pályázati forrásból fi-
nanszírozva.

Az Aktuális ügyek napirend kereté-
ben döntött a képviselő-testület arról, 
hogy a Vértesi Erdő Zrt. által felajánlott 
tölgyfa adományt köszönettel elfogad-
ja, és abból Kanalas Sándor fafaragóval 
szobrot készíttet a település történel-
mének kiemelkedő személyisége, Es-

terházy Móric emlékére. Végül a nyílt 
ülés utolsó napirendjeként Csákvár Vá-
ros Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a Fejér Megye II. labdarúgó csa-
pat kérelmére elvi hozzájárulását adata 
az edzőpálya világításának kiépítésé-
hez azzal, hogy a végleges tulajdonosi 
hozzájárulásról a kiépítés és a működés 
költségeinek ismeretében határoz.

A Képviselő-testület ülésén készült fel-
vételek a Csákvári TV-ben láthatók, míg 
a nyilvános ülés jegyzőkönyve az ön-
kormányzat hivatalos honlapján (www.
csakvar.hu) olvasható.

Pohlmüllner Tamás
aljegyző

Bodmér Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2016. július 
28-án megtartott rendkívüli nyilvá-
nos ülésén tájékoztató hangzott el 
arról, hogy Bodmér község 8 zsák 
búzával csatlakozott a Magyarok 
Kenyere Programhoz. Ezt követően 
a 2016. június 4-i villámárvízzel ösz-
szefüggő vis maior pályázatról szóló 
napirendet tárgyalták a képviselők, 
majd döntöttek a település Nemze-
ti Szabadidős- Egészség Sportpark 
Programhoz történő csatlakozásáról, 
amelynek keretében – nyertes pályá-
zat esetén – 90 m2-es sportpark léte-
sülhet a Vasvári Pál utcai labdarúgó 
pálya melletti területen.

Az adósságkonszolidációs pályázat-
ról szóló tájékoztató tárgyalása során 
értékelte a testület az előző ülésen 
hozott döntés alapján kért és beérke-
zett – Vasvári Pál utcai járdafelújítás-
ról szóló – ajánlatokat, majd döntött 
a kivitelező kiválasztásáról. Végül 
jóváhagyta a képviselő-testület a te-
lepülési víziközmű rendszerek 2017-
2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervét.

Balogh István 
polgármester

Testületi
hírek
Bodmér

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2016. július 18-án Lukács Enikő Er-
zsébet a Petőfi utcába,
2016. július 19-én Kojsza Milán a 
Gánti utcába,
2016. július 29-én Szabó Emese a 
Kenderesi utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját

Bodmér Község Önkormányzata nevében

FALUNAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE
 2016. augusztus 20.

Helyszín: Faluház udvara

PROGRAMOK:
15:30  Polgármester ünnepi köszöntője
            ∙ Díszpolgári kitüntető cím adományozása
            ∙ Kulturált környezetű lakóház elismerő cím adományozása
            ∙ Új kenyér megáldása, megszentelése
16:15  Vértesboglári Nemzetiségi Tánccsoport előadása
16:30  Balance Band mulatós duó műsora
17:30  Vértesboglári Nemzetiségi Tánccsoport előadása
18:00  Varga Ferenc József ● Karinthy gyűrűs humorista előadása
19:00  Faluvacsora
20:00  Tilinger Attila élő koncertje
21:00  Utcabál

Véradás

Szeretettel várunk
minden kedves 

régi és új véradót
2016. szeptember 6-án 

13:00 és 18:30 óra között 
az általános iskolában vér-

adásra.

„Adj vért és ments életet!”



  3

„Anyának lenni csodálatos érzés, mely 
óriási felelősséggel is jár. Nagyon fon-
tos a babák és az anyatej kapcsolata, 
mivel ez az egyetlen természetes, a 
kicsik egészségét biztosító táplálás.” 
– mondta köszöntőjében Dornyiné 
Eigner Ágnes, csákvári védőnő. 1993 
óta tartják ugyanis számos országban 
az anyatejes táplálás világnapját, így 
július 29-én délelőtt, kisvárosunk há-
zasságkötő termében ismét rendeztek 
egy jó hangulatú foglalkozást. Babák és 
az édesanyák csillogó szemmel ültek a 
szőnyeggel leterített teremben, ahol 
először Király Adrienn, volt második 
osztályos tanuló egy vidám gyerekdal 
csokrot adott elő. Az összejövetelnek 
szakmai célzata is volt, hiszen Scheffer 
Tímea, a Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat munkatársa, illetve Mi-
ke-Varga Csilla óvodapedagógus is ott 
ünnepelte velük az anyatejes szoptatás 
világnapját. Scheffer Tímea rövid tájé-
koztatók tartott a családsegítő szolgá-
lat működéséről, és felhívta a figyel-
met a jelzőrendszer tagjainak jelzési 
kötelezettségére. A hasznos elméleti 
információk után a gyakorlati oldal is 
szerepet kapott, hiszen Mike-Varga 
Csilla – a tavalyi alkalom sikerességére 

Főszerepben az anyatej

Hamarosan kezdődik az iskola, lassan 
be kell szerezni az iskolakezdéshez 
szükséges tanszereket. Ez sok család 
számára jelent nehézséget.
Ezért a csákvári Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat tanszergyűjtést szervez. 
Ha megteheti, és szeretne segíteni, vá-
sároljon egy füzettel, ceruzával (vagy 
bármilyen más tanszerrel) többet, és 

alapozva – ismét megtartotta Kerekítő 
elnevezésű foglalkozását. A kismamák 
és babájuk közötti kapcsolatot erősí-
tendő vidám játékokat mindenki élvez-
te. A picik arcán megjelenő mosoly ga-

rantáltan kárpótol minden édesanyát a 
szoptatás során fellépő esetleges fáj-
dalmakért. Az egész anyai szerep mél-
tó betöltéséért és a gondoskodásért 
minden édesanya egy-egy szál virágot 

kapott, mellyel jelképesen is hazavi-
hették a péntek délelőtt szerzett szép 
élményeket.

Szakál Borostyán

„De nehéz 
az iskolatáska . . .”

jutassa azt el 2016. augusztus 22-ig a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz 
(8083 Csákvár, Szilárd Gyula u. 3.). A 
felajánlott tanszereket rászoruló csalá-
doknak fogjuk eljuttatni. 
Segítsen, hogy segíthessünk!

Köszönettel:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Esterházy Iskola

2016-17 tanévet megelőző teendők:

.

Pótvizsga: 2016. augusztus 22. (hétfő ) 10.00

Tankönyvosztás: 2016. augusztus 25-26-án 

9.00 – 16.00 között az új iskolában

Évnyitó és első tanítási nap:

2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00
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Képünk van róla

Hagyományainkat, megszokott dol-
gainkat nehezen hagyjuk hátra, fő-
leg ha jó élmények kapcsolódnak 
hozzájuk. Ezért nem is meglepő, 
hogy idén immáron 19. alkalommal  
tértünk vissza Környebányára az al-
kotótáborba. Június 26-ától kezdő-
dően egy alkotással, sok mókával és 
kacagással teli hetet tölthettünk el a 
Vértes-hegység legmegnyugtatóbb 
erdei iskolájában. A táborvezetést 
Burián Miklós tanár úrtól átvevő 
Szakálné Dornyi Erzsi néni mellett 
Szajkóné Medgyesi Bernadett és 
Pállné Klupács Ibolya tanárnők, il-
letve Bodrogai Dóra, Szakál Boros-
tyán, valamint Grósz Evelin felügye-
letével tudott táborozni közel 30 

Burián Miklós AlkotótáborPeca- és fürdotábor Balatonakaliban

Csak kedvességgel, szeretettel, mosollyal!

Nem múlhat el nyár Balaton nélkül, 
különösképpen ha ilyen tikkasztó hő-
ség van. A vízparti nyaralók ilyenkor 
mind megtelnek strandolni vágyók-
kal, így nem csoda, hogy július 4. és 
10. között, a nyár legjaván 54 csákvári 
(az előző évekhez képest jóval több) 
kisdiák és a rájuk figyelő 6 általá-
nos iskolai tanár is a Balaton partot 
választotta táborozásra. Az idei, 5. 
horgász- és üdülő tábor hetében 
nagyon jó idő volt, ezért a minden-
napos strandolás természetesnek 
számított az Esterházy iskolásoknak. 
Csilla néni, Zsuzsa néni, Erzsi néni, 
Jucus néni, Noémi néni és Laci bácsi 
a dél előtti és utáni fürdőzés mellett 
több tábori programmal is készültek: 
sportversenyek, kézműveskedés, 
szalonnasütés.
A fiatalok sokat sportoltak (ping-
pong, tollaslabda, csocsó), melyek-
ből versenyt is rendeztek a tábori 
hét alatt. Na meg persze a strandröp-

vidám, csákvári diák. A fiatalok nap 
mint nap újféle kézműves technikák 
megismerésével készíthettek dísz- 
és használati tárgyakat (csipeszpil-
langó, medál, karkötő, edényalátét, 
liszt-lufibábu, tolltartó, stb.). Az idő-
járásnak köszönhetően az önfeledt 
alkotómunka mellett a tábor nagy 
udvarát, játszóterét és focipályáját 
is maximálisan ki tudták használni a 
gyerekek. Az élménydús hét végén 
díjazásokkal, színdarabbal, táncos 
produkcióval, énekléssel és persze 
fájó szívvel búcsúztak egymástól, de 
mindannyian megfogadták, hogy jö-
vőre ismét ott lesznek az ő családias 
légkörű alkotótáborukban!

Szakál Borostyán

labda és a foci sem maradhatott ki a 
táborozók időtöltéséből. A csákvári 
fiúk egy másik csapat táborozót is 
kihívtak egy meccsre, ahol a mieink 
lőttek több gólt.
A pecázásnak hódolók sem unatkoz-
tak, hiszen minden napot egy hajnali 
horgászással kezdtek, majd délutá-
nonként folytatták, illetve szomba-
ton délelőtt verseny formájában 
is összemérték horgász-tudásukat. 
Utolsó este a versenyeredmények 
kihirdetésével és díjátadókkal zárult 
a tábor, majd egy esti fürdőzésen is 
részt vettek a táborozók sötétben 
világító karkötővel a karjukon. Vasár-
nap aztán még egy utolsó közös ebéd 
és strandolás után lebarnulva és szép 
emlékekkel indultak haza Csákvárra, 
de már alig várják, hogy jövőre újra 
együtt csobbanjanak a Balcsiban!

Szakál Borostyán

Lehet kánikula, lehet szakadó eső, 
július közepén reggelente vidám 
gyerekcsapat indul Székesfehérvárra 
„úszótáborba”. Az idei programban 
vol sok-sok strandolás, napi egy óra 

úszóedzés, ebéd (egyszer megkós-
tolva a város legjobb pizzáját), egy 
egész napos kirándulás a Velence 
Korzóra, játék a Koronás parkban. 
Senillával, az aranyhallal is kalandoz-

hattunk a moziban.
Miért jó a csákvári úszótáborban 
részt venni? A rengeteg program 
mellett napi 1 óra úszásoktatáson 
vesznek részt a gyerekek. A legki-
sebbek vízhez szoktatása zajlik. 2-3 
foglalkozás után már a kicsik is büsz-
kén mutatják a víz alól felhozott ka-
rikákat, együtt örül velük mindenki 
mikor megmutatják, hogy bátran a 
fejüket a víz alá merik tenni . A már 
jól úszók technikájukat csiszolhatják, 
a nagyobbak a versenymedencében 

sok-sok hosszt úsznak az edzés alatt.  
A strandon ellesik egymástól hogyan 
kell „farkasszemet nézni” a víz alatt, 
versenyeznek, ki tud nagyobb „ví-
zibombát” ugrani. Rengeteget bá-
torodnak a táborozók az úszótábor 
napjai alatt. Fagyi, hot-dog, lángos 
és a rengeteg lubickolás járul hozzá a 
kiváló hangulathoz. Jövőre is várunk 
benneteket kedvességgel, szeretet-
tel, mosollyal!
       
Éva néni, Ancsa néni, Kinga néni, Ildi-
kó néni
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Idén 11. alkalommal rendeztük meg 
a Fejér-Komárom Egyházmegyei Zen-
gő Tábort, és 6. alkalommal a „kis-
testvérét”, a Kis-Zengő Tábort.

A 11. alkalom kapcsán a táborozók-
kal elgondolkodhattunk azon, hogy 
ahogyan a 11 prímszám, vagyis csak 
eggyel és önmagával osztható, úgy 
mi is mindannyian   –  Isten teremt-
ményeiként   –  egyszeriek, egyediek, 
megismételhetetlen kincsek vagyunk 
a világban, közösségeinkben. Az áhí-
tatok tematikája is ezt mélyítette 
bennünk: A Kis-Zengő hetében az Ir-
galmasság témakörét, a Nagy-Zengő 
hetében a Hegyi Beszéd és a Talál-
kozások témakörét jártuk körbe. Eb-
ben lelki vezetőink segítettek: Szebik 
Károly evangélikus lelkész és Böjtös 
Attila hitoktató.

A két Zengős héten összesen csak-
nem 80 gyereket táboroztattunk, 
akik közül sokan már többedik éve 
járnak vissza „Zengőzni”.

A mindig lelkes kisgyerekeken kívül   
– nagy örömünkre  – a nagy kama-
szok is szívesen zenélnek együtt, 
énekelnek kórusban, vagy ha hangi 
adottságaik ezt nem engedik, akkor 
lelkes tagjai a szavalókórusnak.

Amellett, hogy egy teljes hetet ze-
nével töltenek a gyerekek, táboraink 
jelentős értéke, hogy olyan közösség-
be hívhatjuk a táborozókat, ahol tá-
mogatást és életre szóló élményeket 
kapnak. Jóleső érzés azt látni, hogy 
az évek óta beléjük ültetett mag ho-
gyan kel ki, szökken szárba, virágot 
bont és terméssel örvendeztet meg 
mindannyiunkat. Munkánk gyümöl-
cse abban is megmutatkozik, hogy a 
Kis-Zengő Tábort már jórészt azok a 
felnőtt egyetemisták vezetik, akik az 
induláskor lelkes táborozók voltak, és 
itt, a táborokban kaptak inspirációt a 
zenei hivatáshoz.

Színes foltja táborainknak a léggöm-
bös zenei munkaképesség-fejlesztő 
torna, amit kifejezetten zenészek 
számára, technikai nehézségeik 
megsegítésére, egészségük megőr-
zésére fejlesztett ki dr. Kovács Géza. 
Barasevichné Németh Kocsis Már-
ta tanárnő a kezdetektől végzi ezt a 
gyerekekkel, kiváló szakértelemmel 
és óriási türelemmel. Emellett tanítja 

és bevezeti a zongoristákat a kama-
razenélés rejtelmeibe.

A Kis-Zengő Tábornak idén Szakály 
Szilvia tanárnő is állandó segítője 
volt, aki a hegedűsökkel és a furulyás 
gyerekekkel állított össze kamara-
csoportokat. Idén másodszor Mohos 
Sándorné Kati néni is részt vett a 
kis-zengős munkában, hogy a zenei 
vonal mellett minden egyéb gördülé-
kenyen mehessen. Barasevich Már-
ta és Némedi Katalin egyetemista-
ként szervezik a tábort, a legapróbb 
részletekre is gondolva. Óriási lel-
kesedésük és hitük a motorja a kis-
zengős hétnek. Mellettük segítettek 
még Honti Gyöngyi és Arianna, akik 
Mexikóból látogattak haza erre az 
időszakra, valamint a szintén zenei 
pályára készülő Burai Fanni, Tamás 
Júlia és Szebik Máté. Szebik Julian-
na, Szabó Mercédesz és Pribojszki 
Zsófia is régi zengősből váltak tábo-
roztatóvá.

A Nagy-Zengő tábor egyházmegyei 
szintű rendezvény, a környékről szá-
mos településről érkeztek táborozók, 
így éjszakára is benépesedett a régi 
parókia épülete. Ezen a héten is a 
hangszerek széles palettájával talál-
kozhattunk: A sok hegedűs mellett a 
brácsák és csellók is szépen megszó-
laltak, sokféle furulya, valamint fuvo-
la és fagott képviselték a fúvósokat, 
a billentyűsök pedig zongorán vagy 
orgonán tanultak. Köszönet a lelkes 
tanár-gárdának, akik a nyári szünet 
derekán is szívvel-lélekkel vállalták 
ezt a feladatot: Milán Zoltánné (csel-
ló), Schrantz Dóra (hegedű), Gál Edit 
Oroszlányról érkeztek, Sziklai Ágnes 
(fuvola, furulyák) pedig Tatáról. Idén 
új színként a gitároktatás is megje-
lent, Böjtös Attila vezetésével. Fele-
sége, Böjtösné Füke Veronika pedig 
több zenei ágban is kisegített ben-
nünket. Egyházkerületi és gyülekeze-
ti felügyelőnk, Mészáros Tamás gon-
doskodott élelmezésünkről, és hogy 
semmiben ne szenvedjünk hiányt.

Köszönjük a támogatást Csuta Zsolt 
cukrászmesternek, Benkó Brigittá-
nak, a PapírVilág üzlet vezetőjének, 
valamint a Csákvári Csárda vezető-
jének, Horváth Józsefné Margit né-
ninek!

Szebik Ildikó
táborvezető

Zengő Táborok
az Evangélikus 
Parókián
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Eseménynaptár
2016.8.1. – 2016.9.30.

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

SZEPTEMBER
17.      A Kulturális Örökség Napjai
24.16.00    Összhang születésnap ● Kórház 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 19.00
Rózsafüzér:  hétfő, kedd, péntek  17.30, szerda 6.30, szombat 17.00;

vasárnap 10.30 és 18.00

AUGUSZTUS
 7. Évközi 19. vasárnap
14. Évközi 20. vasárnap
15.  Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) – parancsolt ünnep. 
12 órakor a templomtól gyalogos zarándoklat indul (kb.10 km, nehéz tere-
pen) az erdei Mária-képhez, állításának 200. évfordulója alkalmából. Idő-
seknek, a gyaloglást vállalni nem tudóknak 3 órakor rózsafüzér a csákvári 
templomban, ½ 4-kor indulás a templom elől busszal Vérteskozmára, ahol 4 
órakor lesz a szentmise. A hazautazás busszal, kocsikkal történik.
20. Szent István király, Magyarország fővédőszentje – főünnep
21. Évközi 21. vasárnap
28. Évközi 22. vasárnap

Péntek esténként a plébánián újra „PAPLAK PARTYKAT” tartunk július 1-től 
augusztus 26-ig 20.00 – 22.00 óráig. Mindenkit szeretettel várunk.

TÁBOR
augusztus 15-19. Hittantábor Nagyvelegen

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

TÁBOR
Napközis gyermektáborunk augusztus 10.-én, szerdán kezdődik és vasárnap 
családi nappal zárul. 
szerdától péntekig:   9.30 – gyülekező
                                     10.00 – zenés áhitat
                                     10.30 - tízórai
                                     11.00 – csoportfoglalkozás
                                     13.00 – ebéd
                                     14.00- 15.30  – kézműves foglalkozás, csoportverseny,

játék, agyagozás
                                     15.30 - uzsonna
szombaton:                kirándulás a Balatonra 
vasárnap:                   családi nap – közös istentisztelet gyermekekkel és 
felnőttekkel, majd közös ebéd,  beszélgetés és játék.

A táborunk ingyenes, de szívesen fogadunk bármilyen felajánlást (üditő, 
sütemény, gyümölcs, stb) amellyel megörvendeztetjük majd gyermekein-
ket. Kérjük, hogy jelezzék felajánlásaikat és a jelentkező gyermekek nevét, 
életkorát a következő e-mail címen vagy telefonszámon:
geregabor@freemail.hu 
0630/6886-470

Református Egyház
Augusztus 17.-én, 18 órától a Kálvin Idős Otthon udvarán tart koncertet a 
csíkszeredai ROLE  zenekar, akik már bemutatkoztak a Pille DVD filmjük 
vetítésén.  A koncert ingyenes,  adományokat viszont a helyszínen gyűjtünk 
a zenekar további munkája segítésére, és az igényes zene életben tartásá-
ra.
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 munká-
kat.

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

Evangélikus  Egyház

AUGUSZTUS
  7.  11.00  Úrvacsorai istentisztelet
14. 11.00  Istentisztelet – igét hirdet Mészáros Tamás felügyelő
21. 11.00  Istentisztelet
28. 10.00  FIGYELEM! Istentisztelet keresztelővel, melyet a Kossuth Rádió 
élőben közvetít. A nap Társgyülekezeti napként folytatódik tovább.

Augusztus hónap igéje: Jézus mondja:
„Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással!”
(Mk 9, 50)

SZEPTEMBER
  4.  11.00  Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
11.  11.00  Tanévnyitó istentisztelet (vasárnap)

Flippergépet
 keresek!

Akár rossz, 
romos is érdekel!
Tel. 06203208549
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Kincskereső
Im memoriam...

Új könyveink
Ízelítő a Floriana Könyvtár legújabb könyveiből:

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!

Ken Kesey:
Gabriel G. Márquez:

Kurt Vonnegut:
Szerb Antal:

Gárdos Péter:
Janne Teller:

Kazuo Ishiguro:
Cecelia Ahern:

Graeme Simsion:
Grecsó Krisztián:

Dragomán György:
Marianna D. Birnbaum, 

 Esterházy Péter:
Esterházy Péter:

Tóth Krisztina:
D. Tóth Kriszta:

Nádas Péter: 
Khaled Hosseini: 

Kolozsi László:
Murakami Haruki:

Jeffrey Archer:
Nicolas Barreau:

Borsa Brown:
 Vavyan fable:
Vavyan Fable: 

Massimilano Parente:
Stephen King:
Felkai Ádám:

Réti László:
Réti László:

Diana Gabaldon:  
Nicolas Barreau:

A. Meredith Walters:
Kati Hiekkapelto:

Leiner Laura:
Charles Gilman:

Rick Riordan:

Ransom Riggs: 
Alan Bradley:

Christopher Paolini:
Cassandra Clare: 
Cassandra Clare:

Holly Black és
Cassandra Clare:

Nyulász Péter:
Szabó Magda:
Varró Dániel:

Böszörményi Gyula:
Vig Balázs:

Boldizsár Ildikó:
Boldizsár Ildikó:

Sean Covey:
Christopher McDougall:

Hargitai György:
Nyáry Krisztián:  
Tone Finnager:

Lesley Stanfield:

Száll a kakukk fészkére
Szerelem a kolera idején
Az ötös számú vágóhíd
Utas és holdvilág
Hajnali láz
Minden
Az eltemetett óriás
A vétkes
A Rosie-projekt
Jelmezbál
A pusztítás könyve

Az évek iszkolása
Hasnyálmirigynapló
Vonalkód
Húszezer éjszaka
Az élet sója
Papírsárkányok
A bejrúti járat
1Q84 3. könyv
Ütött az óra (Clifton-krónika 6.) 
A nő mosolya
Az arab szeretője (Az Arab 2.)
Szamurájszív
Hol volt, hol nem volt… 
Hitler után a második legnagyobb művész
Aki kapja, marja (Bill Hodges 2.)
Para körút
A parfümőr
Könnyek városa
Az utazó I-II kötet  (Outlander 3.)
A világ végén megtalálsz
Find You in the Dark – Utánad a sötétbe
Kolibri
Nélküled (Bexi 4.)
Titkok a Lovecraft suliból sorozat 1-4.
Démon tanár úr 
A vipera-nővérek  2.
Törtető kártevők 3.
Rettenetes helyettes 4.
Percy Jackson és az olimposziak sorozat:
A Villámtolvaj
A Titán átka 3.
Csata a labirintusban 4.
Az utolsó olimposzi  5.
Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei I-III. 
Elég már az árnyakból! (Flavia de Luce rejtélyei 4.)
Örökség (Az örökség 4.) 
Történetek az Árnyvadász Akadémiáról 1-5.
Bane Krónikák 1-10.

The Iron Trial – Vaspróba (Magisztérium 1.)
A rézkesztyű (Magisztérium 2.) 
Kamor – Helka menyegzője (Helka 3.)
Születésnap
Akinek a kedve Dacos
Égboltmesék
A rettegő fogorvos
Esti mesék fiúknak
Esti mesék lányoknak
Kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása 
Born to run –   Futni születtünk
Az én alapszakácskönyvem
Így szerettek ők
Tilda Meseországban  –  Több mint 25 mesebeli
tárgy textilből és papírból
100 kötött és horgolt virág
A magyar helyesírás szabálya  –  12. kiadás

„Esterházy Péter nem csak a vér, de 
a lélek és a szellem arisztokratája 
is volt.”  –  mondta Várszegi Asztrik 
pannonhalmi főapát beszédében, az 
író temetésén, amelyet 2016 augusz-
tus 2-án tartottak katolikus szertartás 
szerint a Veszprém megyei Gannán, 
az Esterházy család mauzóleumában. 
A magyar-német és latin nyelven tar-
tott szentmise keretében búcsúzott a 
család és az író barátai, amelyet Dés 
László szaxofon játéka vezetett be,  –  
a barát végakarata szerint ”szaxofo-

nozz, majd”,  –  míg a szertartás alatt 
gyönyörű latin nyelvű gregorián ének 
kísérte az ünnepélyes szentmisét és a 
szeretetteljes búcsút.
Az író hamvait az altemplomba, a 
család felmenői mellé helyezték el, 
ahol a családtagok, sok barát és mun-
kásságának, személyének tisztelői, 
közöttük a Csákvárról jelenlévők is 
búcsúztak rövid imával, főhajtással, 
az Esterházy család jelentős irodalmi 
tagjától.

Vasi Virág

Meseíró
pályázat
 
A FLORIANA KÖNYVTÁR MESEÍRÓ PÁLYÁZATOT hirdet.
Bárki pályázhat – életkori megkötés nincs. Várjuk a gyerekek, felnőttek, nagy-
szülők jelentkezését 0 – 100 éves korig.  Olyan meséket várunk, amiket a je-
lentkezők 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 10.
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 összegyűjtött mesékből egy mesekönyvet 
szeretnénk készíteni.

Szekeresné Horváth Zsuzsanna
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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: augusztus 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!
6 db vaskerítés elem
1 db kétszárnyú nagykapu
1 db kiskapu
Tel: 06-20/598-5390

Egy Orion színes televízió és egy 
hordozható cserépkályha újszerű 
állapotban eladó.
Tel: 06-20/394-6235

Jó állapotban lévő Babetta eladó.
Tel: 22/254-786

Csákváron 1000 m2-es belterületi 
telek 2,5 millió ft-ért eladó.
Tel: 06-20/592-3388

Masszázs és lágy csontkovácsolás!
Kézápolás és műkörömépítés!
Szolgáltatóház (udvar)
Bejelentkezés:
Masszázs: 06-30/238-7369
Kézápolás: 06-30/242-3320

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 özv. Kapási Mártonné teme-
tésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek el, és fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki Dr. Huszár 
Lívia főorvosnőnek, Szabó Lászlóné 
főnővérnek és a nővéreknek – akik 
Braun Brand Jánost ápolták – önzet-
len és lelkiismeretes munkájukért.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Braun Brand János teme-
tésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szverle Balázs 1976-ban született 
Orosházán. Végzettsége szerint óvo-
dapedagógus volt. 1999-ben járt 
először Csákváron, az Amatőr Mű-
vészeti Stúdió által szervezett képző-
művészeti alkotótáborban, melynek 
a Kórház adott otthont és dr. Dékány 
Erzsébet igazgató főorvosnő patro-
nált. Ő karolta fel Balázst, aki nagyon 
megszerette Csákvárt, és ő segítette 
abban, hogy munkát kapjon a Fejér 
Megyei Szent György Kórház Csákvá-
ri Intézetében, ahol kórboncnokként 
dolgozott. A kultúra iránti fogékony-
sága a képzőművészet ápolása mel-
lett arra sarkallta, hogy mélyreható-
an megismerje az Esterházy kastély 
és parkjának történetét. Mészárosné 
Ágoston Ildikó mellett megtanulta az 
idegenvezetést, és Ildikó nyugdíjba 
vonulása után átvette az érdeklő-
dők kalauzolását, majd a szanatóri-

In memoriam
Szverle Balázs

um könyvtárának működtetését is. 
A kórház meghatározó személyisége 
volt. Élénk társadalmi életet élt: tagja 
volt a Csákvári - Bodméri Hírmondó 
szerkesztőbizottságának, szívesen 
besegített a Csákvár TV munkájába, 
de versmondást is vállalt városi ün-
nepségeinken. Nyitott személyisége, 
intelligenciája mindenki által szeret-
hető emberré tette. Halálával egy 
árnyalattal szürkébb lett a világ. Még 
nem volt 40 éves…


