BENNÜNKET KÉPVISELNEK

FENYOFÁK ELSZÁLLÍTÁSA

Csákvár Város és Bodmér Község Önkormányzatának hírei.

A feleslegessé vált fenyőfák
gyűjtése január 21-én és február 4-én történik.

2. oldal

KÉPÜNK VAN RÓLA

KÖNYVTÁRI HÍREK

Képes tudósítások városunk
életéből, az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.

A Floriana Könyvtár örömmel
értesíti kedves olvasóit újonnan érkezett könyveiről.

3-5. oldal

2. oldal

7. oldal

Csákvári-Bodméri Hírmondó

XXVII. évfolyam 1. szám 2017. január

Depónia Kft. tájékoztatói
A matricákról
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft. 2017. január 1-től az alábbi változtatásokat vezeti be a hulladékszállítással kapcsolatban:
1. Az idei évben díjmentesen 8
db zöldhulladék elszállítására jogosító matricát juttatunk el jelen számla
mellékleteként, mely 2017. évben
használható fel a Közszolgáltató által
meghirdetett gyűjtési napokon áprilistól novemberig. Azokat a már megszokott elszállításra vonatkozó szabályok
szerint kérjük alkalmazni (110 literes
zsákra vagy 50x70 cm-es kötegre kell
felragasztani és a megfelelő gyűjtési
napon kihelyezni). Az ettől eltérő módon kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra
2. A korábban rendszeresített,
megvásárolható zöldhulladék matrica
új megjelenéssel kerül forgalomba, a
szolgáltatás a 2. pontban leírtak szerint
történik.

3. Az állandó lakosok részére Depónia feliratú és a nyilvántartásunk szerint alkalmazott edény űrméretének
és darabszámának megfelelő edényazonosító matricát küldünk a 2016. IV.
negyedévi számlával együtt, melyet a
hulladékgyűjtő edény oldalára kérünk
felragasztani jól látható helyre. Az azonosító matrica igazolja a közszolgáltatás tárgyévi igénybevételének jogosultságát. Az az ingatlantulajdonos, aki
nem rendelkezik matricával, a nyilvántartásunkban nem szerepel, ennek következtében nem fizet díjat, így a hulladékgyűjtő edényének tartalma 2017.
március 1-től nem kerül elszállításra!
Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy
sorszám alapján a jogosultság ellenőrizhető, az ezzel való visszaélés esetén szabálysértési eljárást kezdeményezünk.
Amennyiben kérdése merül fel a fentiekkel kapcsolatban (költözés, edényrongálás, az edény űrméretével nem

Szelektív gyűjtés
Tisztelt Ügyfelünk!
A Depónia Nonprofit Kft. a házhoz
menő szelektív gyűjtést az alábbiak
szerint végzi az Önök településén.
Műanyag-, és fém csomagolási hulladék gyűjtése (áttetsző zsákban)
A zsákban kizárólag az alább felsorolt
hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:
● műanyag üdítős, ásványvizes (PET)
palackok,
● műanyag kozmetikai és tisztítószeres
flakonok,
● többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
● fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják
a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet
igényel!
Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a
műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék, lehetőleg olyan módon, hogy az a
forgalmat ne zavarja!

● újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz

egyező matrica, stb.) kérjük, hogy a
lent található elérhetőségeinken jelezze felénk.

E-mail: ugyfel@deponia.hu
Nyitva tartás: H: 8-12, K:8-12 és 13-16,
Sze: 7-19, Cs-P: 8-12

4. A korábban forgalmazott Depónia feliratú, kék színű hulladékgyűjtő
zsákok helyett a jövőben sárga színű
matrica (felirattal, logóval ellátott,
sorszámozott) vásárlására lesz mód
a többlethulladék elszállíttatására. A
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, megfelelő teherbírású, max. 120
literes zsákok beszerzése ügyfeleink
által történik.

Mór
8060 Mór, Zrínyi u. 36.
Tel: 22/562-400, Tel/Fax: 22/407-416
E-mail: mor@deponia.hu
Nyitva tartás: Hétfő és Péntek: 8-12
és 12.30-16, Kedd, Szerda, Csütörtök
zárva

Egyéb információk:
A korábban vásárolt kék színű, Depónia
feliratú zsákok és megvásárolt zöldhulladék matricákkal ellátott megfelelő
méretű zsákok és kötegek a továbbiakban is elszállításra kerülnek.
Ügyfélszolgálataink:
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Tel: 22/504-412, 22/507-419

Üveghulladék gyűjtése
Kérjük, hogy a kihelyezett szelektív
üveggyűjtőkbe (Petőfi u., Széchenyi
u., Kossuth u.-Rákóczi u. sarok) csak
az alábbi csomagolási üveg-hulladékot
helyezzék:
● italos üvegpalack, konzerv üveg,
Nem bedobható hulladékok: ablaküveg, jármű szélvédő, fénycső, kerámia.
A műanyag- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik!

Budakeszi
2092 Budakeszi, Fő u. 179. (Polgármesteri Hivatal)
Tel:22/504-412, mobil:06-30/746-1231
E-mail: ugyfel@deponia.hu
Nyitva tartás: Csütörtök: 9-13
Solymár
2083 Solymár, József Attila u. 1. (Polgármesteri Hivatal)
Nyitva tartás: minden hónap első csütörtök: 14-15

A szelektíven gyűjtött csomagolási
hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy
egyéb élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs
mennyiségi korlátja. Kérjük a szelektíven gyűjtött műanyag és papír hulladékokat is a szállítás napján reggel 6
óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek
kihelyezni!
Köszönjük az együttműködését!
Depónia Nonprofit Kft.
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Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok 2017. Csákvár
(minden hónap első hétfő)
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Képviselő-testületi hírek – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016. december
15. napján tartotta munkaterv szerinti
rendes ülését. A két ülés között végzett
munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
jóváhagyását követően rendeletalkotásra került sor. Ennek keretében elfogadták a képviselők:
- a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról, és
- a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról szóló
rendeleteket.
A Képviselő-testület meghallgatta a
polgármester beszámolóját az önkormányzat társulási közreműködéssel
ellátott feladatairól, melyet elfogadott.
Ezt követően döntés született a Csákvári Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő falugondnoki busz megvásárlásáról. A Társuláson belül 2016.

december 31-ével megszűnt a falugondnoki feladatellátás, ezért került
sor a busz eladására.
A folyamatban lévő pályázatokról szóló
tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.
A külterületi helyi közutak fejlesztéséről szóló napirend keretében először a módosító javaslatról döntöttek
a képviselők, mely arra vonatkozott,
hogy a Képviselő-testület bővítse a
VP6-7.2.1-7.4.2-16. elnevezésű pályázati felhívásra benyújtandó támogatási kérelemben szereplő utak körét.
Majd a Képviselő-testület elfogadta a
Külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához
szüksége erő- és munkagépek beszerzésére, VP6-7.2.1-7.4.2-16. elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról szóló határozati javaslatot,
mely tartalmazza támogatási kérelem
benyújtását 8.855.162,- Ft összegben,
melynek keretében a Fehér út külterületi szakaszát és a Fehér út alatti

3625/1 hrsz-ú utat kívánja mechanikai
stabilizálással fejleszteni. A pályázathoz szükséges 25 %-os önrész összegét
a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja.
Döntés született a kataszteri rendszerben nem szereplő ingatlanok nyilvántartásba vételéről, a települési
folyékony hulladék 2017. évi szállítási,
elhelyezési és ártalmatlanítási díjának
felülvizsgálatáról. A Képviselő-testület
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe
vételéről szóló rendeletét nem módosítja.
A Képviselő-testület elfogadta a Csákvár, Vöröskapu utca 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú Sportközpont
iskolai testnevelést szolgáló használatáról szóló megállapodást, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Csákvár várost népszerűsítő ajándéktárgyak beszerzésére 2017. évi költség-

vetésben bruttó 1,5 millió Ft keretös�szeg került elkülönítésre.
Az önkormányzati törvény módosítása
szerint döntött a Képviselő-testület a
polgármester illetve az alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének
emeléséről. Személyes érintettség miatt a szavazásban az érintettek nem
vettek részt.
Az ülés végéhez közeledve határoztak
a képviselők az egészségügyi alapellátásról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról és véleményezték
Vértesacsa Község Önkormányzata
egészségügyi alapellátásáról szóló rendelettervezetét.
A Képviselő-testület ülésén készült felvétel a Csákvári TV-ben látható, a nyilvános ülés jegyzőkönyve pedig az önkormányzat hivatalos honlapján (www.
csakvar.hu) olvasható.
Tóth Jánosné

címzetes főjegyző

Bodméri testületi
összefoglaló
Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016. december
14. napján tartotta elmúlt évi utolsó
munkaterv szerinti ülését. A két ülés
között végzett munkáról szóló tájékoztató tudomásul vétele után beszámoló
hangzott el az önálló bodméri falugondnoki szolgálat január 1-jei indulásával kapcsolatban. Ezután döntés
született a köztisztviselők 2017. évi
illetménykiegészítéséről szóló csákvári
rendelet testületi támogatásáról.
A képviselő-testület ezt követően úgy
határozott, hogy a Völgyzugoly Kft.-t
bízza meg az új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő helyi építési
szabályzat megalkotásával. Ezzel egyidejűleg döntést hoztak a képviselők

2

  

a szükséges partnerségi egyeztetés
megindításáról is. Majd a kötelező önkormányzati feladatok 2017. január 1.
napjától történő ellátásáról szóló tájékoztató elfogadásáról és a kataszteri
rendszerben nem szereplő ingatlanok
nyilvántartásba vételéről határozott a
testület.
Végül egy nehézsorsú – Mány,
Háromrózsa településrészen élő – család támogatása érdekében felhívás
közzétételéről született döntés Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő kezdeményezésével összhangban.
Balogh István

polgármester

Fenyőfák
elszállítása!
A Depónia Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a fenyőfák, karácsonyfák elszállításának menetéről.
A feleslegessé vált fenyőfák elkülönített gyűjtése, elszállítása 2017. január,

február hónapokban az alábbi időpontokban történik:
Csákvár: Január 21. , Február 04.
Kérjük, hogy az ingatlan elé helyezzék
ki a fákat úgy, hogy az sem a gyalogos,
sem pedig a jármű forgalmat ne zavarja. A kidobásra ítélt karácsonyfákat
minden díszítő elemtől szükséges megszabadítani, mert a későbbi hasznosítást valamint a begyűjtést akadályozza
az idegen anyag.
Köszönjük az együttműködését!

Képünk van róla
Újságíró kerestetik!
A Csákvári – Bodméri Hírmondó szerkesztősége és a Floriana Könyvtár várja
korhatár nélkül mindazok jelentkezését, akik kedvet éreznek az újságíráshoz. Három fordulóban küldhetők be
írások a Hírmondó e-mail címére, minden hónap elsejéig, a lapzárta napjáig. A legjobb cikkeket megjelentetjük.
Az első hónap témája: „a számomra
legérdekesebb ember Csákváron” A
következő a „legérdekesebb csoport”,
ami bármilyen közösség bemutatása
lehet, klub, szakkör, civil szervezet vagy
intézmény. Az utolsó fordulóban tele-

pülésünk figyelemre méltó helyszíneit
vennénk számba. A játék végén eredményt is hirdetünk. A legsikeresebb
„újságíró” értékes könyvutalványt nyer,
és tudósítói rangot kap. Beválasztjuk a
Hírmondó Szerkesztőbizottságába.
Tehát minden hónap 1-ig várjuk a cikkeket a hirmondo.csakvar@gmail.com
e-mail címre, vagy személyesen leadva
a könyvtárban.
Tegyük együtt színesebbé az újságunkat!

Katolikus hírek

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2016. december 17-én Simon Aliz a Vértes utcába,
Isten hozta a kis jövevényt!

Advent első vasárnapjával kezdetét veszi az új egyházi év. Ebben az
időszakban elcsendesedünk, többet
gondolunk a szeretteinkre, érezzük,
hogy az egész világ készülődik valamire. Mire is készülődünk ilyenkor?
Várjuk, hogy megszülessen Jézus
Krisztus, hogy öröm, békesség, szeretet töltse meg szíveinket Ezeket
az ajándékokat visszük tovább egész
évben.
A katolikus egyházközség hagyományteremtő céllal szervez immár
4. éve adventi vásárt. Ilyenkor saját
készítésű kézműves termékekkel,
forralt borral, lángossal és szeretettel
várjuk az ide látogatókat. Az volt a
cél, hogy kicsit megálljunk, észrevegyük rég nem látott ismerőseinket,
beszélgessünk kicsit, eltöltsünk egy
délutánt békességben. A rendezvény másik célja, hogy a vásár teljes
bevételét rászoruló embertársaink
javára gyűjtjük. Az idei évben is megvalósult mindkét cél, aminek nagyon
örülünk. Köszönjük azoknak, akik
betértek a vásárba és adományaikkal
segítettek.
Egy másik kedves hagyomány is
megvalósulhatott újra az idén. Betlehemező hittanos gyerekek járták a
falut két délután is, hogy elvigyék az
örömhírt a családoknak, ismerősök-

nek, hogy Krisztus megszületett. 51
családhoz jutottak el négy csoportban a betlehemező gyerekek. Meglátogattuk mindhárom idősek otthonát is, ahol nagy szeretettel fogadták
a gyerekeket. Köszönjük a szolgálatukat, lelkesedésüket, hogy mosolyt,
örömkönnyeket és szeretetet vittek
az itt élő emberek otthonaiba.
December 24-én délután a katolikus
templomban a hittanos gyerekek
megelevenítették Jézus születésének történetét, teljessé téve így a karácsony ünnepét. Az éjféli mise előtt
a középiskolások és a felső tagozatosok pásztorjátéka, illetve Némedi
Kata és Barasevich Mártika kórusának gyönyörű dallamai melengették
meg a szívünket. Hálásan köszönjük!
Katolikus jótékonysági bál nem csak
katolikusoknak! Január 28-án a Szanatórium dísztermében Katolikus
batyus farsangi bál lesz 19 -24 óráig! 19-20 óráig táncházzal várjuk a
gyerekeket. Vendégünk lesz a Kesző
együttes, Lakiné Marika népi mesemondó és Kemenes Anna, aki a táncokat tanítja. A belépőjegyek 1000
forintért a helyszínen is válthatók, 14
éves korig a belépés ingyenes. Támogatói jegyeket lehet vásárolni a plébánián hivatali időben. Mindenkit,
kicsit és nagyot szeretettel várunk!
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Képünk van róla

Advent 2016.
A várakozás időszakában már évek óta
Csákvár fő terén, a „Mindenki adventi
koszorújánál”gyűlnek össze városunk
lakói és a hozzánk látogató vendégek.
A négy vasárnap - immár hagyományosan – a történelmi egyházak és a város
önkormányzata között kerül felosztásra. Az első gyertyát a katolikus egyház képviseletében Gerendai Sándor
esperes plébános atya gyújtotta meg,
amit a hittanos fiatalok műsora követett. A második vasárnap Illés Szabolcs
polgármester úr osztotta meg velünk
ünnepi gondolatait, majd a Mesevár
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Óvoda és Bölcsőde óvodásai és az Esterházy Iskola tanulói. énekkel, verssel
köszöntötték a Mikulást. Az öröm rózsaszín gyertyáját Szebik Károly evangélikus lelkész úr gyújtotta meg, majd
a hittanosok szereplése után az egyházközség kórusa lépett fel. Negyedik
alkalommal a református gyülekezet
volt a házigazda. Gere Gábor József
lelkipásztor szavaival, a közösség apraja-nagyja pedig műsorukkal és vendéglátással tette családiassá a közös
várakozást.

Képünk van róla

Az Esterházy Iskola karácsonyi ajándékmusora
A 4. évfolyam minden tanulója szerepelt a Karácsonyváró című műsorban,
amelyet Juhász Márta, Kunstár Béláné,
Lakatosné Kolyvek Teréz, Metykóné
Staudt Kinga, Néráthné Kiss Annamária, S Molnár Gyuláné rendezett színpadra.

elő. A műsort szerkesztette és színpadra állította Metykó Zoltánné, Némediné Varga Judit, Szajkóné Medgyesi
Bernadett.

Betlehemi történet címmel a néptáncosok műsorát láthattuk. Felkészítőjük:
Bécsiné Krämer Ágnes, közreműködött
a Barátok zenekar.

Szalma Károlyné sok segítséget nyújtott a városi és iskolai rendezvények
díszleteinek, jelmezeinek elkészítésében. A mostani karácsonyi műsorhoz
is ruhákat varrt volna, de a hirtelen
jelentkező betegsége megakadályozta ebben. Köszönjük Kreidl Juditnak,
Orosz Györgynének és Rácz Andreának, hogy az utolsó pillanatban elkészítették a Gáspár király aranyai című
jelenet ruháit, és mindenkinek, aki felajánlásával vagy munkájával támogatta
az iskola karácsonyi műsorát.

A karácsonyi hangulatot ünnepivé
varázsolták a Dallam Alapítvány zeneiskolásai. Felkészítő tanáraik: Sági
Richárd, Szász Dávid, Viola Gáborné,
Baló István, ifjabb Ludányi Tamás és
Barasevichné Németh Kocsis Márta.
Végezetül a hatodik osztályosok a Gáspár király aranyai című jelenetet adták

A terem szépítésében Pállné Klupács
Ibolya és a pedagógusok segítettek.
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Eseménynaptár
2017.1.1. – 2017.2.28.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK

VÁROSI ESEMÉNYEK

Ökumenikus imahét: január 23-28

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

Az Istentiszteletek általános rendje (karácsony után)
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

JANUÁR
15. Évközi 2. vasárnap
22. Évközi 3. vasárnap
29. Évközi 4. vasárnap

FEBRUÁR
5. Évközi 5. vasárnap
12. Évközi 6. vasárnap
Péntekenként, este 7-kor a plébánián vesperást, Bibliaolvasást és magyarázatot tartunk. Mindenkit szeretettel várunk.
Egyházközségünk jótékonysági céllal farsangi batyus táncházat rendez a
szanatórium kultúrtermében 2017. január 28-án 19.00-24.00 óráig. A program: népi mesemondás és moldvai táncház oktatással és élő zenével.

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

JANUÁR
4. 18.00 Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Lelkes István: A valóság és a művészetek kapcsolata

11. 18.00 Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)
Pekár István: Új-zélandi-dubai élmények

14. 10.00 Doni megemlékezés ● Vérteskozma
18. 14.00 Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)
Horváth Judit: Téli gyógynövény felhasználás

20. 16.00 Bujál Pál: Beszélő kövek ● Csákvár Emlékház
21. 14.00 Magyar Kultúra Napja ● Szanatórium kultúrterme
25. 18.00 Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)
Dr. Székely Sándor: “Emberségek és gyarlóságok”
Versmondó: Benda Vivien

27. 16.00 Kovács László Pál gyűjtőmunkája ● Csákvár Emlékház
28.
A kotló hegyi csata megemlékezés 15.00 Kotló hegy
17.00 Huszár Emlékmű

FEBRUÁR
1. 18.00 Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)
Mészáros Péter: Perui kalandok

3. 16.00 Szalai Károly: A kiegyezés ● Csákvár Emlékház
8. 14.00 Asszonyfarsang ● Csákvár Emlékház
8. 18.00 Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)
Kunstár Béla és Kassai Viktor : Dániában jártunk

10.
Szalai Károly: 150 éve történt - A kiegyezés ● Csákvár Emlékház
15. 18.00 Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)
Tamás Péter: A vizimalmok múltja és jelene

17. 8.00 és 15:00 Iskolai farsang ● Esterházy Iskola
17. 16.00 dr. Lukács László: Farsangi népszokások ● Csákvár Emlékház
20. 18.00 Csák est ● Csákvár Emlékház
22. 18.00 Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)
Viszló Levente: Csákvár környékének vízjárása történelmi léptékben
Információ:
Pro Vértes Nonprofit Zrt., 8083 Csákvár, Kenderesi u.
Tel.: 22/354-420
e-mail: provertes@provertes.hu
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd
Péntek
Vasárnap
Vasárnap

16.00 Kórházi istentisztelet
17.15 Áhitat a Kálvin Otthonban
9.30 Gyermek istentisztelet
10.00 Istentisztelet

24. 16.00 Gelencsér József: Népszokások ● Csákvár Emlékház
Szerenád-fáklyás zene-macskazene Bécsben - Budán - Csákváron

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

Evangélikus Egyház
JANUÁR

13. 16.30 Bibliaóra (péntek)
15. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
15-22. Nemzetközi Ökumenikus Imanyolcad
Csákváron 18.00 kezdettel ökumenikus istentiszteletek egymás templomaiban – érdeklődni a Lelkészi Hivatalokban lehet
22. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
27. 16.30 Bibliaóra (péntek)
29. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)

FEBRUÁR

3. 16.30 Bibliaóra (péntek)
5. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
Január hónap igéje:

Simon Péter így válaszolt Jézusnak:
„A Te szavadra mégis kivetem a hálókat.”
(Lukács 5, 5)
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Csákvár-Gánt Tv
JANUÁR HAVI MŰSORA

Január
Január
Január
Január
Január
Február
Február
Február

16. h.
19. cs.
23. h.
26. cs.
30. h.
2. cs
6. h.
9. cs.

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

Karácsonyi műsor (ism.)
Doni megemlékezés
Közmeghallgatás
Magyar Kultúra Napja
Közmeghallgatás (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Magyar Kultúra Napja (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Új könyveink
Ízelítő a Floriana Könyvtár legújabb könyveiből:
Ablonczy Balázs:
Aimee Bender:
Andy Weir:
Anna Erelle:
Bálint Ágnes:
Barbara Taylor Bradford:
Barbara Taylor Bradford:
Barbara Taylor Bradford:
Berg Judit:
Böszörményi Gyula:
Böszörményi Gyula:
Buda László:
Buda László:
Charles Dickens:
Csukás István:
Danielle Steel:
Dolores Redondo:
Dragomán György:
Fábián Janka:
Fábián Janka:
Geronimo Stilton:
Geronimo Stilton:
Geronimo Stilton:
Geronimo Stilton:
Geronimo Stilton:
Geronimo Stilton:
Geronimo Stilton:
H. C. Andersen:
Hartay Csaba:
Háy János:
Helen Fielding:
Homonnay Gergely:
Iréne Némirovsky:
J. K. Rowling:
Jeff Kinney:
Jeffrey Archer:
Jeli Viktória:
Jobbágy László:
Jojo Moyes:
Kate Furnivall:
Kate Morton:
Kathy Reichs:
Kazuo Ishiguro:
Lackfi János:
Lackfi János:
Lauren Kate:
Lauren Kate:
Lauren Kate:
Lauren Kate:
Lauren Kate:
Leslie L. Lawrence:
Márai Sándor:
Marék Veronika:
Marék Veronika:
Marék Veronika:
Murakami Haruki:
Pak Janmi:
Randy Susan Meyers:
Réti László:
Robert Galbraith:
Salman Rushdie:
Stephen King:
Stephen King:
Stephenie Meyer:
Sylvia True:
Szabó T. Anna:
Sofi Oksanen:
Ted Chiang:
Tone Finanger:
Tone Finanger:
Tone Finanger:
Vujity Tvrtko:
Vayan Fable:

Trianon legendák
A citromtorta különös szomorúsága
A marsi - Mentőexpedíció
A dzsihád jegyese - Toboroz az iszlám állam
Mazsola és Tádé
Cavendon Hall (Cavendon krónikák)
Cavendoni asszonyok (Cavendon krónikák 2.)
Őrizd az álmot (Egy gazdag nő 2.)
Ősz a nádtengeren (Lengemesék 3.)
Beretva és tőr (Ambrózy b. esetei 2,5)
Ármány és kézfogó (Ambrózy b. esetei 3.)
Mit üzen a lelked?
Mit üzen a tested?
Pickwick történetek
Egy kiscsacsi története
Blue
Áldozat a viharnak (Navarra trilógia 3.)
A pusztítás könyve
Az utolsó boszorkány lánya
Az utolsó boszorkány történetei
A bátorság titka
A kalózmacskák hajója
A nevem Stilton, Geronimo Stilton
Négy egér a Fekete dzsungelben
Az Óriáscsontvázak völgye
Nulla Nulla Ká ügynök
A kanális királynőjének különös esete
A császár új ruhája
Nem boci! - Tejbe aprított irodalom
Hozott lélek
Bridget Jones babát vár
Puszi, Erszi!- A világ macskaszemmel
Francia szvit
Harry Potter és az elátkozott gyermek
Egy ropi naplója 11.
A tizenegyedik parancsolat
A varázsfuvola
Érettségi témakörök vázlata irodalomból
Az utolsó szerelmes levél
A sorrentói lány
A tóparti ház
Szent csontok
Napok romjai
Belvárosi gyümölcsök
Karácsonyi vándorok
Kitaszítva (Fallen)
Kín (Fallen 2.)
Végzet (Fallen 3.)
Szerelemben (Fallen 3,5)
Boldogság (Fallen 4.)
A kútba rejtett szobor
Amerikai délibáb
Boribon autózik
Boribon cicája
Boribon és a 7 lufi
A határtól délre, a naptól nyugatra
Élni akartam
A gyilkos lányai
Falak mögött
Gonosz pálya
Az éjfél gyermekei
Agykontroll
Rémálmok bazára
A Vegyész
Szerdai barátság
Törésteszt
Norma
Érkezés
Tilda babaháza
Tilda északi barátai
Tilda télköszöntő ötletei
Túl minden határon
Valós regény
100 magyar népmese

Magyar Kultúra Napja
Szanatórium kultúrterme
2017. január 21. 14.00

●

Ünnepi beszéd
dr. Szikora János a Vörösmarty Színház igazgatója

●

Beszélgessünk

●

„Kifordítva” - versek és dalok, dalok és versek

Esterházy Iskola alsó tagozatos dráma szakköröseinek előadása
Felkészítő: Czvikli Imréné
Közreműködik: Balogh Attila, előadóművész

●

Tóth Elemér: Vers az anyanyelvrol
Előadja: Kovács Alexa
Felkészítő: Némediné Varga Judit

Iskolai versenyeink
Közép-dunántúli regionális Sudoku
verseny döntőjében Székesfehérváron
3.-4. osztályosok között 2. helyezést ért el Matern Gergely hibátlan
megoldással.
Megyei Szépkiejtési – és olvasási
versenyen Székesfehérváron
4. osztályosok mezőnyében 2. helyezést ért el Pörgye Nóra 4.a
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntőjében Budapesten
6. évfolyamon 24. helyezést értek
el a Csákvári Nyelvészek: Kovács Alexa, Magasi Csenge, Néráth Katalin,
Szajkó Levente 6.b

8. évfolyamon 18. lett a Túró Rudi
csapata: Mészáros Kornélia, Tamás
Kinga, Izmindi Izsák, Magasi Botond
(8.a). A szóbeli előadásukat különdíjjal jutalmazták.
Asztalitenisz megyei diákolimpián
Csákváron
IV. korcsoportos fiúk között 3. lett
Galló Gábor 8.b
IV. korcsoportos lányok között 1.
lett Jankus Dóra 8.b, aki megvédte
bajnoki címét, és továbbjutott az országos diákolimpiára.
III. korcsoportos lányok között 2.
Bokodi Zsófia
II. korcsoportos lány csapatunk
2., a fiúk 3. helyen végeztek. Egyéniben Bokodi Zsuzsa 3. lett.

Matern Gergely, a Sudoku verseny második helyezettje
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Hirdetések
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

APRÓHIRDETÉS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Katona Attila temetésén
részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek.
Gyászoló család

Számítógépek szervizelése, karbantartása. Tel.: 0670/548–1602

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Haáz Ferencné temetésén
részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek.
Gyászoló család

Angol rózsA

használtruhabolt

J E L ME Z K Ö L C S Ö N Z É S
ÉS VÁSÁR!
•Lovagló nadrágok minden méretben
•Mellények, pulóverek, férfi nadrágok
•Pólók, ingek, blúzok, szoknyák, alkalmi nadrágok
•Farmerek, női zakók, dzsekik, szabadidő ruhák

Lakástextília:
•Függönyök, sötétítők, csipkék
•Ágytakarók, paplanok, plédek
•Párnák, asztalterítők, dekoranyagok
Cím: Csákvár, Kertész utca 15.
Honlap: www.angolrozsa.hu
Szeretettel és tisztelettel:
Árki Tünde (0620) 2299-242

Információra ajánljuk a

www.stift90.hu
honlapot.

Női-, férfi és gyermek ruházat
kiemelt ajánlat:

Kezdő számítógépes tanfolyam indul februárban nyugdíjasok részére.
Érdeklődni telefonon, a 0670/9330424-es telefonszámon lehet.

2017. fabruár 21-én (kedd) 18:30
órai kezdettel gépjárművezetői
tanfolyam indul a könyvtárban.

Jelentkezni és érdeklődni
az 582-310/51 telefonszámon,
vagy személyesen a könyvtárban
lehet.

2016.IV. negyedév adadtai
VSM gyakorlat: 63.16%
VSM elmélet: 68.67%
ÁKO:154.22%

NYITVA TARTÁS
H-P: 9-11;14-16
Szo.: 9-12

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

Masszázs
és lágy csontkovácsolás,
kézápolás,
műköröm építés.
JELENTKEZÉS
Masszázs:
Sáfrán Tamás
06-30/2387-369
Kézápolás:
Balogh Adél
06-30/2423-320
Csákvár, Szolgáltató ház
(belső udvar)
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Csákvári-Bodméri Hírmondó
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: február 1..

