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VILÁGJÁTÉK TESZT

Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának írásos 
tájékoztatója.

 
Világjáték projektív teszttel 
gazdagodott a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat.

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

Bemutatkozik Németh Gergő 
rendőr törzsőrmester, Csákvár 
új körzeti megbízottja.

Az országosan ismert társulat első al-
kalommal lép színpadra Csákváron. A 
Nostradamus – Világok vándora igazi 
örömjáték, amely az ExperiDance- 
repertoár leglátványosabb koreográ-
fiáit csavarja meg úgy, hogy a darab 
egy nagy időutazássá válik országo-
kon és korokon át.

Az előadás időpontja: 
2018. február 23. péntek 19.00 óra, 

Helyszíne:
Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 
Csákvár, Vöröskapu u.14.

Jegyek vásárolhatóak a Csákvári Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Pénztá-
rában, illetve a Floriana Könyvtár és 
Közösségi Tér székhelyén.
A jegyek ára egységesen 4.000 Ft. 

Parkolás a Rákóczi utcában és a Pi-
henőpark előtt, a Damjanich utca- 
Vöröskapu utca sarkán.

Kérjük az előadásra látogatókat, 
hogy a parkolás és beléptetés meg-
felelő biztosítása miatt 18.30 óráig 
szíveskedjenek megérkezni az elő-
adás helyszínére!

A társulat művészei fellépésük előtt 
táncházat tartanak az Esterházy Mó-
ric Nyelvoktató Német Nemzetiségi 
Általános Iskola tornatermében, feb-
ruár 23-án 13 és 15 óra között, mely-
re a belépés ingyenes.

Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt!

ExperiDance 
Production
fellépése
Csákváron
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Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. január 30. 
napján tartotta munkaterv szerinti 
első idei ülését, amelyen napirend 
előtt bemutatkozott Németh Ger-
gő rendőr törzsőrmester, aki 2018. 
február 1-től körzeti megbízotti fel-
adatokat lát el Csákvár város közigaz-
gatási területén. Ezután elfogadta a 
képviselő-testület a két ülés között 
végzett munkáról és a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést, majd döntött a helyi 
adórendelet reklámhordozókra vo-
natkozó részének pontosításáról és 
az iskolai körzethatárok véleménye-
zéséről. 

Jóváhagyta a képviselő-testület ezt 
követően a Floriana Könyvtár és Kö-
zösségi Tér elmúlt évi tevékenységé-

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. január 31. 
napján tartotta első idei, munkaterv 
szerinti ülését. Az ülés elején – napi-
rend előtt – elfogadták a képviselők 
az Ügyrendi Bizottság képviselők és 
a nem képviselő bizottsági tag, vala-
mint hozzátartozóik vagyonnyilatko-
zat tételi kötelezettségének teljesíté-
séről szóló beszámolóját; majd a két 
ülés között végzett munkáról és a le-

Testületi összefoglaló – Csákvár

Képviselő-testületi hírek – Bodmér

ről szóló beszámolóját, valamint az 
intézmény 2018. évi munkatervét, 
és döntöttek a képviselők a Csákvár-
Bodméri Hírmondó hirdetési tarifái-
ról. Utóbbi esetében emelésre nem 
került sor.

Határozatot hozott a képviselő-testü-
let a polgármester 2018. évi szabad-
ság tervéről és cafetéria juttatásáról, 
majd elfogadta az önkormányzat fo-
lyamatban lévő pályázatairól szóló 
januári tájékoztatót.

Döntést hoztak még a képviselők:
• az Ébner-ház, valamint a Mese-Vár 
Óvoda és Bölcsőde korszerűsítését 
végző vállalkozások kiválasztásá-
ra irányuló közbeszerzési eljárások 
megindításáról,
• a Bokréta utcai forgalomlassító mű-

tárggyal kapcsolatos bejelentésről, 
• az ivóvíz hálózat fejlesztése érdeké-
ben tervezői árajánlat-kérésről,
• a közlekedési hatóság megkeresé-
séről a 8126-es út Széchenyi utcai 
szakaszán lévő gyalogos átkelőhely 
jelzőberendezéssel történő ellátása 
érdekében,
• az 1036 és 1695 hrsz.-ú ingatlanok 
telekhatár rendezéséről,
• az orvosi ügyeleti szolgáltató ön-
kormányzati hozzájárulás 10 %-os 
emelésére vonatkozó kérelmének 
elutasításáról.

Elfogadta továbbá a képviselő-tes-
tület a Soros-terv és a tömeges be-
vándorlás-szervezés elutasításáról, 
az ipari park építési engedélyezte-
tésének megindításáról és a Zöld 
város projektet megvalósító vállal-

kozás kiválasztására irányuló közbe-
szerzési eljárás megindításáról szóló 
határozatot. A nyilvános ülés végén 
döntöttek a képviselők a Mókus dűlő 
közvilágítási rendszerének bővítésé-
ről egy új lámpatest kihelyezésével, 
és a pályázati forrásból megvalósuló 
útépítéshez közúti biztonsági audit 
készíttetéséről, majd zárt ülésen újra 
napirendre került az önkormányzati 
bérlakások állapota, jövőbeni hasz-
nosítása.   

A képviselő-testület nyilvános ülésén 
készült felvétel a Csákvári TV-ben lát-
ható és a nyilvános ülés jegyzőköny-
ve az önkormányzat hivatalos hon-
lapján (www.csakvar.hu) olvasható.

Pohlmüllner Tamás
aljegyző

járt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról szóló jelentés jóváhagyására 
került sor. 

Ezt követően döntés született a te-
lepüléskép védelméről szóló ren-
delet módosításáról és első körben 
megtárgyalta a testület a település 
költségvetési rendelet-tervezetét. 
Sor került az iskolai körzethatárok 
véleményezésére, a kárpátaljai gyer-

mekek táboroztatása céljából Bicske 
Város Önkormányzatának nyújtott 
támogatás felhasználásáról szóló be-
számoló elfogadására.

Döntés született még a Magyar Sán-
dor utca és a Béke utca kiméretteté-
séről, továbbá patakmeder tisztítás 
és a szükséges fakivágás tárgyában 
további egyeztetések lefolytatásáról.

Végül farsangi mulatság céljára térí-
tés nélküli Faluház használatot bizto-
sított a képviselő-testület.

A nyilvános ülés jegyzőkönyvét Bod-
mér Község Önkormányzata hivata-
los honlapján (www.bodmer.hu) és 
– ügyfélfogadási időben – a Faluház-
ban elolvashatják az érdeklődők.

Katona László 
polgármester

Németh Gergő rendőr törzsőrmester 
vagyok, 2011. december 1-jén kerül-
tem a Bicskei Rendőrkapitányságra.

A Rendészeti Szakközépiskola elvég-
zését követően 2 évig az Etyeki Kör-
zeti Megbízott mellé voltam beoszt-

Új körzeti megbízott Csákváron
va, akitől rengeteg szakmai tudást és 
tapasztalatot sajátítottam el.

Kinevezésemet követően 2011-től 
a Kapitányság Rendészeti Osztályán 
közvédelmi járőrként dolgoztam.

2015. szeptember elején parancsno-
kaim Tabajd település körzeti megbí-
zotti munkakör betöltésével bíztak 
meg, melyet nagy örömmel vállal-
tam el.

Nagy elszántsággal vágtam bele az 
új munkakörbe, az új kihívásba, a 
kis falu megismerésébe, mivel ez 
számomra hatalmas megtiszteltetés 
volt, hogy egy település rendőre/

körzeti megbízottja lehetek, akihez 
bárki bizalommal fordulhat.

Hivatásomat, munkámat mindig 
lelkiismeretesen végeztem, majd a 
Bicskei Rendőrkapitányság vezetője, 
valamint közvetlen parancsnokaim 
2018. január 10-én azzal kerestek 
meg, hogy nagyobb feladattal kíván-
nak megbízni.

Ekkor ajánlották fel a Csákvár városi 
körzet megbízotti beosztását. A fel-
ajánlást gondolkodás nélkül elfogad-
tam, mivel tudom, hogy egy nagyobb 
település, egy város sokkal nagyobb 
kihívást jelen, éppen ezért boldogan 
vállaltam a megbízást.

25 éves vagyok, Etyeken születtem. 
Két éve Bicske városában lakom élet-
társammal szolgálati lakásban.

Azért választottam a rendőri hiva-
tást, mert legalább olyan biztonságot 
szeretnék nyújtani a lakosság min-
dennapi életéhez, mint amilyenben 
én is nevelkedtem.

Elsődleges célom, hogy kiemelkedő 
legyen a település közbiztonsága, a 
lakosság bizalommal forduljon fe-
lém. Fiatal rendőrként megtisztelte-
tés számomra, hogy az önök körzeti 
megbízottja lehetek.

Németh Gergő
rendőr törzsőrmester
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Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § (1) bekezdése és Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 80/2017. (III. 28.) határozata értelmében az alábbiakban közlöm azon adózók nevét, lakóhelyét (vagy székhe-
lyét, telephelyét) és tartozásaik összegét, akiknek 2018. január 20-án, legalább 90 napja fennálló helyi- és gépjármű-
adótartozása együttesen meghaladta a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer - forintot. (A közölt összeg 
a pótlék- és bírságtartozásokat is magában foglalja.)

Adótartozások közzététele

Adózó neve Lakcíme, székhelye �átraléka Ft

Sólyom György 8083 Csákvár, Rákóczi u 5. 8 033 072
Héring Ferenc 8083 Csákvár, Petőfi S. utca 80. 1 990 396
Pákh Gergely Dr 8083 Csákvár, Berényi utca 2072/14. 786 500
Békési Mónika Piroska 8083 Csákvár, Rákóczi u 5. 1 592 855
Németh Zsolt 8083 Csákvár, Pf: 39. Rákóczi utca 63. 1 570 973
Gupp Immo Kft. 1121 Budapest, Csillagvölgyi út 8 B. 1 409 292
SPILLER KERESKEDELMI KFT 8083 Csákvár, Szent Mihály tér 9. 1 369 289
PIK-PAK BAU Kft. 8083 Csákvár, Esterházy M. köz 2. 339 600
Jorgos Gabonakis Kft. 8083 Csákvár, Rákóczi u 5. 873 568
Csákvári Full Hause Kft. 8083 Csákvár, Vértes u 30. 781 457
PUBLO PUB SZOLG. ÉS KER. KFT 8083 Csákvár, Szent Mihály tér 12. 455 331
Vetvendosja Kft 8083 Csákvár, Kossuth utca 27. 339 605
Nagy Sándor 8083 Csákvár, Vöröskapu u 1/b. 331 554
Farasan Enterprises Kft 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. 1 em./10 321 596
Csák-Kő Hungary Kft. 8083 Csákvár, Petőfi S. utca 80. 306 399
Faim-Immo Kft. 8000 Bercsényi utca 53. 139 526
QTI CAR-WAR Kft 8083 Csákvár, Városkút tér 1. 132 037
REUSE E-Waste Magyarország Kft 8083 Csákvár, Szent Mihály tér 9. 121 756
TMK Fejlesztő Kft 8083 Csákvár, Bem u 43. 118 050
Nagy Anikó 8083 Csákvár, Vöröskapu u 1/b. 4 481 562
Szakál Krisztián 8083 Csákvár, Nagyhegy 2351 hrsz 226 786
Kulcsár Klára 2040 Budaörs, Őszibarack u 10. 1 328 882
Kardos János Gáborné 8083 Csákvár, Ady utca 24. 182 274
Adamek Ferenc 8083 Csákvár, Szabadság tér 6. 182 143
Janky Béla 8083 Csákvár, Rákóczi u 26. 121 043
Kerner György 8083 Csákvár, Vajda János utca 20. 120 466
Kiss György 8083 Csákvár, Móric major 8. 96 997
Glázer Károly 8083 Csákvár, Szabadság u 16. 96 789
Szabóné Urbán Marianna 2889 Súr, Petőfi Sándor utca 21. 81 574
Kecskés Péter 8083 Csákvár, Kálvária utca 53. 74 474
Tóth László 8083 Csákvár, Alsó-Haraszt utca 35. 68 182
Pauer Ferenc 8083 Csákvár, Tamási Áron Tp. 9. 62 474
Kovács István 8083 Csákvár, Rákóczi u 21. 54 924
Goldschmidt Lajos 8083 Csákvár, Kenderesi utca 24. 52 342
Bartal József 1076 Budapest, Marek J. u 24. II em./21. 52 055
B & K Benefit Bt. „k.t” 8083 Csákvár, Vajda János utca 8. 425 377
Kerner Béla Ifj. „megszűnt” 8083 Csákvár, Bokréta u 10. 369 704
CIRA 96 Kft. „k.t” 8083 Csákvár, Árpád u 9. A ép. 365 438
CSÁK-KŐ  Kft. „f.a” 8083 Csákvár, Petőfi S. utca 80. 292 895
Csákvár Nyílászáró Gyártó Kft. „t.e” 8083 Csákvár, Berényi u 2073. 14. ép. 14. 145 517
Mészáros Attila „szüneteltet” Székesfehérvár, Berényi utca 53. 137 790
Retró-Presszó Kft. „f.a” 8083 Csákvár, Rákóczi u 26. 130 481
Kira Bonelli Kft törölt adósz. 8083 Csákvár, József A. u 6. 128 831
Thermo Nyílászáró Kft. „f.a” 8083 Csákvár, Berényi u 21. 106 904
MOTOR-DUÓ Bt. „k.t” 8083 Csákvár, Dózsa Gy. u 18. 92 330
Lagarder Kft. „f.a” 8144 Sárkeszi, Kossuth u 53. 56 256

Csákvár, 2018. január 30.                                                                                                                                            Tóth Jánosné
címzetes főjegyző sk.

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2018. január 15-én Fehér Imre a Rá-
kóczi utcába,
2018. január 16-án Lingurár Sára az 
Ostrom utcába,
2018. január 17-én Németh Bálint 
Soma a Nagyhegyre,
2018. január 29-én Cséplő Maja a 
Kenderesi utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

Floriana 
Könyvtár

Kedves Olvasóink!

Szerdánként
hosszabb nyitvatartással

18 óráig
várjuk Önöket a könyvtárban!

Csákvár, Széchenyi u. 8.

Hétfőn szünnap
Kedd 9-12; 13-17 óráig

Szerda 9-12; 13-18 óráig
Csütörtök 9-12; 13-17 óráig

Péntek 9-12; 13-17 óráig
Szombat 8-12 óráig
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Képünk van róla

„Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én 
fejezte be a Himnusz szövegének 
megírását, amely Erkel Ferenc ze-
néjével Magyarország nemzeti him-
nusza lett. Erre az eseményre emlé-
kezve 1989 óta ünnepeljük a Magyar 
Kultúra Napját.”- hangzott el a január 
20-án tartott ünnepség bevezetőjé-
ben. A Csákvár Város Önkormányzata 
által szervezett kultúra napi rendez-
vényen a Himnusz közös eléneklése 
után Illés Szabolcs polgármester úr 
köszöntötte a megjelenteket. Czvikli 
Imréné Vera néni felkészítésével a 
csákvári általános iskolások dráma 
szakkörösei „Varázslatok” című mű-
sorát láthattuk. A 2018-as kultúra 
napi ünnepi beszédet Sohonyai Edit 
írónő mondta el. Szónoklata minden 
csákvári szívét megérintette, hiszen 
egészen 1924-25-ig, a Báraczházi 
barlang feltárásának idejéig utaz-
hattunk vissza képzeletban. Kitért a 
csákvári lovasság különlegességé-
re, a Gyöngyösbokréta mozgalom 
történetére, illetve megemlítette a 
Vértesi Natúrparkot és az őshonos 
állatvilág őrzésének fontosságát is. 

„Lovak - ha az úristen valaha is ná-
luknál szebbet teremtett, azt bizto-
san megtartotta magának.”

Január 26-án, péntek délután, ismét 
kiállítás megnyitóra készülhettünk. 
A Vértes Múzeum Baráti Köre Egye-
sület szervezésében Haga Zsuzsanna 
fotográfus vadlovakból válogatott 
izgalmas és gyönyörű fotóit tekint-
hettük meg. A válogatás élethelyze-
teket, érzelmeket jelenít meg külön-
böző évszakokban.

A kiállítás már másodszor jár a mú-
zeum falain belül. A kiállítást Tóth Ár-
pádné kedves köszöntése után Csák-
vár férfikórusa, a Cimborák nyitotta 
meg. Karvezetőjük Orosz Éva ezúttal 
lovakkal kapcsolatos dalokat váloga-
tott a repertoárba. Jó volt hallgatni 
vidám és néha huncutkás dalaikat. 
Köszönjük, hogy megörvendeztettek 
műsorukkal.

A köszöntések után Bokodi István 
a Vértes Múzeum Baráti Köre elnö-
kének rövid, de tartalmas történeti 
áttekintésével vette kezdetét a vad-
lovakkal való ismerkedésünk.  Egy 
rövid videó-bejátszásból megtud-
hattuk, hogy a Hortobágyi Nemzeti 
Park és a Kölni Állatkert együttmű-
ködésének köszönhetően egy vadló 
rezervátum jött létre a nemzeti park-

Csákvár a magyar kultúrát ünnepelte

„Az ég, a föld, ezek a jellegzetes szin-
te szavanna színek, a Vértes… ez az 
ősgyepes, bokorerdős, tölgyes táj, a 
lovak, a magyar tájjal összeillő szür-
ke marha gulya, a jó levegő… Mélyen 
beivódó kultúra, ősi, természet közeli 
tudatosság.” - foglalta össze érzése-
it az írónő, majd hozzátette - „Szá-
momra azért megtisztelő a Magyar 
Kultúra napján éppen itt beszélni, 
mert Csákvár a magyar kultúra egyik 
ősforrásának tekinthető.” A követke-
zőkben Hegedüs Péter szavalta el az 
Ómagyar Mária-siralom című verset 
Vizkelety/ Mészöly értelmezésében. 
A rendezvény végén a Borostyán 
Együttes koncertjét hallgathattuk 
meg. A zenekar a megzenésített ver-
sek műfaját műveli és azok örökzöld 
értékét kívánják kifejezni, a hangsze-
res muzsikát és a költészetet pedig 
népszerűsíteni. Az ünnepség zárása-
ként közösen énekeltük el a Szózatot

Szakál Borostyán

ban, amely a szigorúan védett „A” 
zónájához tartozik.  A pentezugi vad-
lórezervátum, melyben Przewalski 
lovak és rekonstruált őstulkok élnek 
félvad körülmények között, a Park 
magterületén belül. A Przewalski-ló 
pentezugi populációja a világ legna-
gyobb vadló-populációja. A világon 
élő összesen 1800 vadlóból több 
mint 284 ebben az állományban él. 
A látogatóktól elzárt területet csak 
tanulmányi és kutatási célokra keres-
hetik fel a látogatók. Itt az érzékeny 
faunát és flórát veszélyeztető bár-
milyen mezőgazdasági tevékenység 
végzése tilos. Ide sikerült Haga Zsu-
zsannának bebocsátást nyernie. Len-
csevégre kapni ezeket a szép és szilaj 
lovakat. Az ott látottakat csodálatos 
képekkel örökítette meg. Így mi is ré-
szesei lehetünk ennek az élménynek.

A lovakhoz kapcsolódóan Magosi Ist-
ván lovas-szerszámkészítő bőrműves 
remekeit, lószerszámait állították ki a 
szervezők, mely szervesen kapcsoló-
dik az előadás és a kiállítás témájá-
hoz. Köszönjük ezt a szép délutánt, 
nem csak a szépérzékünket, de isme-
reteinket is bővíthettük.

A kiállítás 2018. február 28-ig tekint-
hető meg.   
    

Gernhardt Klára

Hová tuntek a vadlovak?
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Képünk van róla

A II. világháborúban a Don-kanyarnál, 
több mint 40 ezer magyar, így számos 
fejér megyei katona esett el. Ennek 75. 
évfordulója alkalmából január 13-án 
a Szabadság téri emlékműnél tartott 
megemlékezést Csákvár Város Önkor-
mányzata. Az eseményen a Csákvári 
Lovasbarátok Köre Egyesület lovasai 
és a Bicskei Önkéntes Tartalékos Hon-
védzászlóalj álltak díszőrséget. Ünnepi 
beszédet Knausz Imre, Csákvár Város 
Alpolgármestere mondott. A Csákvá-
ri Cimborák Férfikórus előadása után 
Hegedüs Péter háborús verset szavalt. 
A rendezvény koszorúzással ért véget, 
ahol a helyi intézmények, szerveze-
tek, egyesületek képviselői a Donnál 

A Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesü-
let január 27-én tartott megemlékező 
túrát a Kotló-hegyi csata évfordulóján. 
A Marjai Emléktúrára Gántról csatla-
kozhattak a résztvevők..
A hegyen tábortűzgyújtással emlékez-
tek az 1945 januárjában megsemmi-
sült huszárezredre. A Huszár Emlék-
műnél gyertyagyújtással tisztelegtek 
az elesettek emlékének.

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesü-
let január 27-én asszonyfarsangot ren-
dezett a Csákvár Emlékházban.

elesett hősök előtt fejezték ki tisztele-
tüket. Befejezésül elhangzott a Magyar 
Takarodó, majd közösen elénekeltük a 
Szózatot.
Egy héttel később, január 20-án Vértesi 
Erdő Zrt., a csákvári és a gánti önkor-
mányzattal közösen szervezett meg-
emlékezést a vérteskozmai út mellett 
emelt emlékműnél. A Kaszap kútnál 
lévő kettős keresztnél a Vértesi Erdő 
Zrt. Vadászkürt együttese kürtdalokat 
játszva hívta fel az összegyűltek figyel-
mét az ünnepség kezdetére, majd a 
magyar himnusz és a német nemze-
tiségi himnuszt hallgattuk meg. Dr. 
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöke tartott ünnepi beszédet, 

majd Hegedüs Péter szavalta el Vihar 
Béla: Egy katona megy a hóban című 
versét. Ezt követően Illés Szabolcs, 
Csákvár Város polgármestere mond-
ta el megemlékező beszédét. Utána 
Spergelné Rádl Ibolya, Gánt Község 
polgármester asszonya foglalta össze 
ünnepi szónoklatában, hogy mekkora 
jelentősége van a hazánkért hősi halált 
halt magyar katonáink hőstetteire való 
emlékezésnek. Beszédében általános 
iskolás gyermekek válaszait is idéz-
te arra a kérdésre, hogy nekik mi jut 
eszükbe a magyar katonákról. Követ-
kezőnek Ugrits Tamás pápai káplán, a 
Székesfehérvári Egyházmegye Püspöki 
Irodájának igazgatója lépett a pódi-

umra, és mondott imát a háborúban 
elhunyt hősi halottakért. A régi időket 
idézendő 3 tisztelgő ágyúlövést adott 
le a Magyar Tartalékosok Szövetségé-
nek Hagyományőrző Tagozata Jásdi 
Balázs Hagyományőrző Főhadnagy 
vezényletével. A koszorúzáson tiszte-
letüket tették a környező települések 
polgármesterei, önkormányzati kép-
viselők, egyesületek, civil szervezetek, 
magánemberek és az áldozatok leszár-
mazottai. A rendezvény szintén a Szó-
zat, majd a Takarodó meghallgatásával 
zárult.

Szakál Borostyán

A Doni áttörés 75. évfordulója

A Kotló-hegyi csata emlékére

Asszonyfarsang a Csákvár Emlékházban
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A plébánia megújult honlapján és az egyházközség facebook csoportjában 
minden héten megtalálja az aktuális szentmiserendet, a szentmiseszándé-
kok feltüntetésével.
A hirdetések papír alapon kifüggesztve megtalálhatók a templomajtón 
elhelyezett hirdetőtáblán is.

Február
4.   Évközi 5. vasárnap
11. Évközi 6. vasárnap
14. Hamvazószerda 
18. Nagyböjt 1. vasárnapja

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
Kedd   17.30 Bibliaóra
Szerda  17.15 Előkészítő komfirmációra
Vasárnap  9.30 Gyermek istentisztelet
Vasárnap  10.00 Istentisztelet (az istentisztelet alatt a kicsiny 
gyermekek a Kálvin Idősek Otthona társalgójában maradhatnak, ahol 
felügyelet mellett  játékkal töltik el az időt)

Böjt második vasárnapján úrvacsoraosztás alkalma lesz gyülekezetünk-
ben, amelyre készülve bűnbánati istentiszteleteket tartunk csütörtöktől, 
mindezekre szeretettel hívunk mindenkit.
Február 22-24.  17.30  Bűnbánati istentisztelet a Kálvin Idősek Otthona 
társalgójában (csütörtök- péntek-szombat)
Február 25. (böjt 2. vasárnapja)  10.00  Istentisztelet a templomban

Evangélikus  Egyház
Február
  4. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
11. 11.00 Istentisztelet - Valentin-napi áldás (vasárnap)
18. 11.00 Böjti idő 1. vasárnapja. (vasárnap)
22. 18.30 Férfikör (szerda)
25. 11.00 Zárszámadó közgyűlés (vasárnap)

Március
  4. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet
  5. 18.00 Asszonykör
11. 11.00 Családi istentisztelet

Február hónap igéje:
Ezt mondja az Úr:
„Sőt inkább nagyon is közel van hozzád az ige: a szádban és a szívedben; teljesítsd hát 
azt!”
(5Mózes 30, 14)

Csákvár-Gánt Tv
F E B R U Á R  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Február
Február
Február
Február
Február
Március
Március

12. h.
15. cs.
19. h.
22. cs.
26. h.
1. cs.
5. h.

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

Laosz a hétköznapokban
Közmeghallgatás
Közmeghallgatás (ism.)
Iskolai farsang
Iskolai farsang (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

Eseménynaptár
2018.2.4. – 3.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Új ügyfélfogadási rend a csákvári római katolikus egyházközségben
Irodai adminisztráció – Plébánia (Szent Mihály tér 7.)
hétfő   09:00 – 12:00
kedd   09:00 – 12:00
szerda   (nincs ügyfélfogadás)
csütörtök  15:00 – 17:00 (plébános tartja személyesen)
péntek:  09:00 – 12:00
A plébánián az egyházi ügyek teljes körének intézése történik.
Temetőgondnokság – (Jókai utca 7.)
temetési ügyintézés: soron kívül, telefonon egyeztetett időpontban
egyéb ügyek: vasárnap 17:00 – 19:00
A temetőgondnokságon intézhető ügyek: egyházi hozzájárulás befizetés, 
szentmise szándék felvétele, sírhelymegváltás, temetőfenntartási járulék 
befizetés, temetőnyilvántartásba betekintés.

Elérhetoségeink
Adminisztráció:
 • Gerendai Sándor plébános
 • Knappné Érsek Anikó adminisztrátor

Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7.
Tel.: 22 / 354-369
E-mail: csakpleb@citromail.hu

Temetőgondnok:
• Katonáné dr. Venguszt Beatrix

Cím: Csákvár, Jókai utca 7. (Sárköz)
Tel.: +36-20-388-0625
E-mail: mediator@katonane.hu

Honlapunk címe: http://csp.eoldal.hu, melyen megtalálja aktuális hirde-
téseinket, rendezvényeink képgalériáját, templomunk történetét, az ajánlott 
internetes cikkek és videók linkjét, valamint az elérhetőségekre vonatkozó 
információkat.

Temetővel kapcsolatos információk
A temető gyalogosan, kerékpárral, elektromos mopeddel folyamatosan láto-
gatható. A személygépjármű behajtás érdekében a főkapu minden szomba-
ton 9:00 órától sötétedésig, de legkésőbb 19:00 óráig van nyitva.
A temetőben történő sírköves munkavégzés előzetes bejelentés köteles. A 
bejelentést a temetőgondnokságon kell megtennie a sírkövesnek, vagy a 
megrendelőnek, és meg kell fizetni a temetőfenntartási járulékot. A munka 
ezt követően kezdhető el.

Egyházi hozzájárulás befizetésre az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:
• az egyházközség CIB Banknál vezetett, 11102900-75015972-36000001 
számú bankszámlájára történő átutalással (a közlemény rovatban tüntesse 
fel a NEVÉT és az EGYHÁZI HJ. kifejezést)
• csekken, melyet igényelhet: a szentmisék után a gyóntatószék előtti asztal-
nál, továbbá a plébánián és a temetőgondnokságon ügyfélfogadási időben
• személyesen a plébánián és a temetőgondnokságon pénztári befizetéssel

A LITURGIA ÁLTALÁNOS RENDJE CSÁKVÁRON
hétfő:   17:30 szentmise
kedd:   18:00 zsolozsma és áldoztatás
szerda:   07:00 szentmise
csütörtök:  19:00 szentségimádás
péntek:   16:00 szentmise a zárdában
szombat:  17:30 előesti vasárnapi szentmise
vasárnap:  11:00 szentmise
Gyónásra a szentmisék előtt, illetve igény szerint szentmisék után van lehe-
tőség
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VÁROSI ESEMÉNYEK
FEBRUÁR
14. 18.00   Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Klébert Antal: Ürge költöztetést vállalunk!
20. 18.00   Csák est • Csákvár Emlékház
21. 18.00   Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Omácsik Orsolya: Felelősségteljes állattartás
23. 19.00   ExperiDance – Nostradamus • Tersztyánszky Sportközpont
28. 18.00   Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Csihar László: Balkán expedíció - Nyomás a Sitkék után!
Információ:
Pro Vértes Nonprofit Zrt., 8083 Csákvár, Kenderesi u.
Tel.: 22/354-420
e-mail: provertes@provertes.hu
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MÁRCIUS
  2. 16.00   Bujpál Péter: Virágok-Nők-Nevek • Csákvár Emlékház
  3. 16.00   Sigmond Judit: Átalakító művészet • Csákvár Emlékház
  9. 16.00   Klestenitz Tibor PhD, történész:

 Az  I. világháború propagandája • Csákvár Emlékház
14. 12.00   Honvéd sírok koszorúzása • Temető
15. 11.00  Március 15-i ünnepség • Esterházy Iskola
16. 16.00   dr. Cserháti  László Gábor – Széchenyi Társaság alelnöke:

Széchenyi  üzenete a  mának • Csákvár Emlékház

Taupert Borbála 4.b osztályos tanuló 
a Tudorka újság rajzpályázatán intéz-
ményi díjat nyert „Őszi csodavilág „ 
című alkotásával.

A „Fehérvár Travel” Közhasznú Ala-
pítvány a Rászorulókért támogatásá-
nak köszönhetően Szolgálatunk egy 
Világjáték Tesztet vásárolhatott, ami 
a klienseink számára ingyenesen el-
érhető pszichológiai tanácsadáson 
rendelkezésre álló eszköztárban ha-
talmas bővülést eredményezett.

A Világjáték projektív teszt a legát-
fogóbb játékdiagnosztikai és terá-
piás módszer. Bármely korosztály, 
egészséges és patológiás populáció 

egyaránt bevonható a játéktevékeny-
ségbe, melynek során a belső feszült-
ségek és problémák explorálása válik 
lehetővé.  Az eszköz ezen felül infor-
mációt nyújt az intelligencianívóról 
és a személyiségstruktúráról, mani-
fesztálódnak a kliens vágyai, belső 
konfliktusai, traumatikus élményei.  

Munkánk során külön öröm, hogy a 
Világjáték Teszt alkalmazásával azon 
- főleg gyermek- klienseinket is sike-
rül megszólítanunk, közös munkába 

VILÁGJÁTÉK®
Teszttel gazdagodott a csákvári 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

bevonnunk, akik valamilyen oknál 
fogva (pl. : szelektív mutizmus, au-
tizmus spektrumzavar, súlyosan 
traumatizált személyek) nem, vagy 
kevéssé kommunikálnak a szakem-

berrel, ezáltal előre lendítve, sikeres-
sé téve a terápiás folyamatot.

Köszönjük az Alapítvány segítségét 
és támogatását.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Iskolai hírek
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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: március 1.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

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

APRÓHIRDETÉS

A Harangvirág Nyugdíjas Klub tagjai 
köszönetet mondanak minden ked-
ves Vállalkozónak és Magánszemély-
nek, aki a klub farsangi báljára tom-
bolatárgyat adott és ezzel hozzájárult 
a rendezvény sikeréhez. Köszönjük a 
támogatást!

KÖSZÖNET

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!

GKI VIZSGA ÁPRILIS 15
Előzetes jelentkezés alapján GKI vizsgát szervezünk április 15-én

 a Csehó Sörözőbe (Petőfi utca 62.)
Szükséges

• Személyigazolvány másolata
• Lakcímkártya másolata
• Jogosítvány másolata
• Meglévő GKI másolata
• 2 db igazolványkép

A vizsga várható ára 65000-70000 Forint
(vizsgára jelentkezők számától függ)

Érdeklődni: Szabó Lászlónál a 06/20 949 4656-os telefonszámon, vagy
Héring Katinál a 06/30 530 7948-as telefonszámon lehet.

Jelentkezési
határidő: 
március 25.

Fiatalos csapatunk erősítésére
keresünk munkatársakat azonnali kezdéssel 

a következő munkakörökbe:

• Szerelő
• Autóvillamossági szerelő

Feladatok:
• Schmitz félpótkocsik és DAF nyerges vontatók 
  karbantartása, szerelése
• Műszaki vizsgára felkészítés, diagnosztika
• Balesetes járművek javítása

Amit ajánlunk:
• Versenyképes juttatási csomag
• Teljesítményarányos jutalom rendszer
•Továbbképzési költségek térítése
• Fiatalos, dinamikus munkakörnyezet
• Bejelentett bruttó bér
• Pontos bérkifizetés
• Fizetett szabadság

Munkavégzés helye: Bicske, Iparterület 
                                   M1-es autópálya mellett

Kérjük a fényképes önéletrajzokat postán, a
Best Camion Kft., 2060. Bicske, 0321/23. hrsz., vagy

e-mail-ben a markus.miklos@bestcamion.hu címre elküldeni.

Keresünk nyugdíjas munkatársat
azonnali kezdéssel a következő munkakörbe:

• tehergépjármű sofőr
(tehergépjárművek
 telephelyen való mozgatására)

Feladatok:
• Félpótkocsik és vontatók mozgatása 
  a cég telephelyén belül

Elvárás:
• C típusú jogosítvány
• vezetési tapasztalat előny

Amit ajánlunk:
• Versenyképes juttatási csomag
• Fiatalos, dinamikus munkakörnyezet
• Pontos bérkifizetés

Munkarend: 4 - 6 óra

Munkavégzés helye: Bicske, Iparterület 
                                   M1-es autópálya mellett

Kérjük a fényképes önéletrajzokat postán, a
Best Camion Kft., 2060. Bicske, 0321/23. hrsz., vagy

e-mail-ben a markus.miklos@bestcamion.hu címre elküldeni.

2018. február 22-én (csüt.) 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%


