BENNÜNKET KÉPVISELNEK
Csákvár Város és Bodmér Község Önkormányzatának hírei.

2. oldal

KITÜNTETO CÍM
A „Csákvár Díszpolgára, Csákvár Tiszteletbeli Polgára” címre
2017. július 10-ig tehető javaslat.
3. oldal

MÉSZISTOCK

KÉPÜNK VAN RÓLA

A MésziStock Fesztivál és Vértesi Piknik részletes programjáról olvashat.

Képes tudósítások városunk
életéből, az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.

5. oldal

6-7. oldal

Csákvári-Bodméri Hírmondó

XXVII. évfolyam 6. szám 2017. június

A pedagógusnapi ünnepség keretében Staudt Józsefné, Viszló Gyuláné és Vincze Andrásné 60 éves munkáját díszoklevéllel köszönte meg Illés Szabolcs polgármester.

Pedagógusnap
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép
vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!”
/Németh László/
Csákvár Város Önkormányzata nevében Illés Szabolcs polgármester úr
2017. június 1-jén köszöntötte településünk óvodapedagógusait, tanítóit,
tanárait, a bölcsődei gondozókat, és
mindazokat, akik a mindennapokban a
gyermekek nevelésében és ellátásában
nagy szerepet vállalnak.
Az ünnepi műsorban generációk tiszteletét, szeretetét adták át a fellépők
a Publo Étterem zsúfolásig megtelt

rendezvénytermében. Elsőként a
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde székhely
óvodája nagycsoportosainak műsorát láthattuk. Felkészítő óvónő: Faddi Vilmosné. Ezután a Szabadság téri
tagóvoda nagycsoportosainak zenés
- táncos produkciója következett. Felkészítő óvónők: Botkáné Mátyus Éva
és Tamásné Nagybányai- Nagy Enikő.
Végül az Esterházy Móric Nyelvoktató
Német Nemzetiségi Általános Iskola 1.
b osztálya Czvikli Imréné Vera néni felkészítése alapján játékos összeállítást
mutatott be.
A műsorokat a kitüntetések átadása
követte.

Illés Szabolcs polgármester úr díszoklevéllel ismerte el Staudt Józsefné és
Viszló Gyuláné óvónők munkáját abból
az alkalomból, hogy mindketten több,
mint 60 éve vehették át a székesfehérvári Állami Óvónőképzőben óvónői oklevelüket. Székesfehérváron, az Állami
Tanítóképző Főiskolán végzett 60 éve

Vincze Andrásné tanítónő, aki szintén
díszoklevelet kapott.
A pedagógusok egész éves munkáját
megköszönve egy szál virággal és vendéglátással kedveskedtek a szervezők.
Jó hangulatú beszélgetéssel és a közös
emlékek felidézésével zárult a délután.

Testületi összefoglaló – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. május 29.
napján tartotta munkaterv szerinti
rendes ülését, amelyen a két ülés
között végzett munkáról és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása után
dr. Balázs Sándor rendőr alezredes,
Bicske város rendőrkapitánya és Setét Vilmos, a helyi Polgárőr Egyesület
vezetője számolt be elmúlt évi tevékenységükről. Szintén e napirend
keretében elfogadta a képviselő-testület a Csákvári Tűzoltó Egyesület
tájékoztatóját, amelyet korábban
a Településfejlesztési, valamint a
Pénzügyi és Jogi Bizottság együttes
ülésén Farkas-Bozsik Gábor mondott
el. Majd sor került a – Csuta Andor
kuratóriumi elnök által képviselt
– Csákvár Jövőjéért Közalapítvány
2016. évi beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadására.
Ezt követően döntés született a nem
közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízről szóló rendelet-tervezet
szakmai egyeztetésre bocsátásáról,
a közterület használatról szóló új
rendelet megalkotásáról, továbbá
az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosításáról. Utóbbi lényeges
eleme, hogy a módosítás hatályba

lépését követően a bérleti szerződések megkötésére közjegyzői okiratba
foglaltan kerülhet sor, ami a bérlő
nem teljesítése esetén nagyobb hatékonysággal teszi lehetővé az önkormányzati érdekek – végrehajtás
útján történő – érvényesítését.
Elfogadták az ülésen a képviselők az
önkormányzat és intézményei 2016.
évi költségvetését módosító rendeletet és a zárszámadási rendeletet,
majd döntöttek a 2016. évi belső
ellenőrzési jelentések és az éves ös�szefoglaló jelentés jóváhagyásáról.
Ezután a Tanyagondnoki Szolgálat
módosított szakmai programjának elfogadásáról, a Helyi Esélyegyenlőségi
Program felülvizsgálatáról, valamint
a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz
felterjesztésre kerülő gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról
szóló átfogó értékelés elfogadásáról
döntöttek.
Az önkormányzat határozata értelmében a nyári gyermekétkeztetésre
Kiss László vállalkozó – immáron hagyományos és köszönettel fogadott
– támogatásával 55 munkanapra, a
törvény szerint lehetséges legszélesebb személyi körre vonatkozóan
kerül sor.
Elfogadta a képviselő-testület a fo-

lyamatban lévő pályázatokról szóló
május havi tájékoztatót, majd felhatalmazta a polgármestert a nyertes
TOP-1.2.1 Turizmusfejlesztés Csákváron, a TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása Csákváron és a TOP-3.1.1.
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Csákváron elnevezésű
pályázat mielőbbi megvalósítása érdekében az előkészítési költségek kifizetésére, a Támogatási Szerződések
aláírására, a szükséges ajánlatkérésekre, szerződéskötésekre (meghatározott összeghatárig) hivatali szakmai
támogatással, a képviselő-testület
folyamatos tájékoztatása mellett.
Döntött a képviselő-testület a fentieken kívül:
• az önkormányzat tulajdonát
képező Iveco kisbusz külsős használatának differenciált szabályozásáról
(hivatal előkészíti),
• a Településképi Arculati Kézikönyv készítésére és a településképi
rendelet előkészítésére a Z.É Műhely
Területfejlesztési és Urbanisztikai
Tervező és Tanácsadó Kft. megbízásáról, valamint a feladatellátásban
partner településekkel (Csákberény,
Csókakő, Gánt, Vértesboglár) együttműködési megállapodás aláírásáról,
és ehhez kapcsolódóan az önkormányzati főépítészi feladat pályáztatásáról,
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Döntött a testület a nem közművel
összegyűjtött szennyvíz elhelyezéséről
szóló rendelet-tervezet véleményeztetési eljárásra bocsátásáról, a 2016.
évi költségvetés módosításáról és a
zárszámadási rendelet elfogadásáról,
valamint a tavalyi évre vonatkozó belső
ellenőri összefoglaló jelentés jóváhagyásáról.
Ezt követően a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámoló, továbbá a gyermekek nyári
étkeztetéséről szóló tájékoztató elfogadására, a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolója
és község köztisztasági helyzetéről szóló beszámoló jóváhagyására került sor.
Végül elfogadta a testület a Vörösmarty Mihály Könyvtár Könyvtárellátási
Szolgáltatási Rendszerben végzett te-

A képviselő-testület nyilvános ülésén
készült felvétel a Csákvári TV-ben
látható, míg az ülés jegyzőkönyve az
önkormányzat hivatalos honlapján
(www.csakvar.hu) olvasható.
Tóth Jánosné

címzetes főjegyző

Ingyen kör a
vidámparkban a
Floriana
Napon!

Képviselő-testületi hírek
Bodmér
Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. május 24.
napján tartotta munkaterv szerinti
rendes ülését, amelyen először meghallgatták a képviselők dr. Balázs Sándor bicskei rendőrkapitány települési
közbiztonságról szóló beszámolóját.
Alezredes úr elmondta, hogy 2016-ban
nem történt bűncselekmény Bodméron, amely a rendszeres rendőri jelenlétnek is köszönhető.
Ezután a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadására került sor, majd a vis maior
pályázaton nyert mederkotrás megvalósításáról hangzott el tájékoztató. A
munkát akadályozó fűzfűk kivágásáról
csak később, szakértői vélemény ismeretében határoz a testület.

• tulajdonosi hozzájárulásról a
Jókai utca 7. és a Damjanich utca 26.
előtti közterületen kapubejáró építése céljából,
• lovas figyelmeztető táblák kihelyezése érdekében a Közútkezelővel
történő egyeztetésről,
• az önkormányzat Magyar Önkormányzatok Országos Szövetségéből való kilépéséről, valamint
• a Szabadság tér 10/C (volt Pléh)
alatti ingatlanban található, önkormányzat által nem hasznosítható
ingóságok egy részének értékesítéséről.
Végül az aktuális ügyek napirend
keretében határoztak a képviselők a
Rákóczi utcai padkarendezés többletköltségének vállalásáról, a rota vírus
elleni védőoltás megrendeléséről, a
Kerek-hegyi út felületrendezéséről
és az önkormányzat új honlapjának
elkészíttetése érdekében ajánlatkérésről.

vékenységéről szóló szakmai beszámolóját és a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés felmondásáról szóló
határozatot, majd az aktuális ügyek napirend keretében döntött a 035/2
helyrajzi számú közterület Berek majorrá történő elnevezéséről, valamint
a Településképi Arculati Kézikönyv és a
településképi rendelet véleményezése
céljából 2017. június 13-án 18.00 órára
lakossági fórum összehívásáról.
Az ülés jegyzőkönyve Bodmér Község
Önkormányzata hivatalos honlapján
(www.bodmer.hu) és –
ügyfélfogadási időben – a Faluházban
az érdeklődők rendelkezésére áll.
Biró Dénesné

alpolgármester

Csákvár Város Önkormányzata
2017. augusztus 20-án ismét
megrendezi a Floriana Napot a
Pihenőparkban.
A hagyományokhoz híven az
idei évben is lesz vidámpark,
ahol kicsik és nagyok felhőtlenül szórakozhatnak.
Önkormányzatunk a 0-14 éves
korú csákvári gyermekek részére 10-14 óra között egy ingyenes kört biztosít egy szabadon
választott játékra, a dodzsem
kivételével.
Feltétel: regisztráció a rendezvény információs pultjánál, ahol
a szülő/kísérő aláírásával igazolja az ingyenes körre jogosító
tallér átvételét, melyet a játék
üzemeltetőjének kell átadni.

Felhívás javaslattételre
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló
24/2016. (X. 28.) rendeletével elismerő címeket alapított.
A rendelet 2. §-a értelmében elismerő cím adományozható Csákvár
város kulturális, sport és művészeti
értékeinek megőrzéséért és gyarapításáért, gazdasági fejlődésének
előmozdításáért, a Csákváron élők
és a településre érkező vendégek
kapcsolatainak, együttműködésének erősítéséért, a helyi közösségi
értékek ápolásáért és a helyi közélet színesítéséért végzett kiemelkedő teljesítményekért.
Elismerő cím adományozását bárki
kezdeményezheti. A határidőig beérkezett javaslatokat a Humán Erőforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi
és Jogi Bizottság véleményezi, majd
azokról a bizottsági vélemények ismeretében a Képviselő-testület zárt
ülésen, minősített többséggel dönt.
A javaslatnak tartalmaznia kell a
felterjesztett természetes személy
nevét, lakcímét, elérhetőségét, jogi

személy esetén annak megnevezését, székhelyét és a vezető tisztségviselő nevét, elérhetőségét, továbbá
a javaslattal érintett önkormányzati
kitüntetés pontos megnevezését,
a javaslattétel indokát és a javasolt
személy méltatását.
A vonatkozó önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés b.) pontjában foglaltakkal összhangban
– kérem szíveskedjenek javaslatot
tenni Csákvár Tiszteletbeli Polgára
és Csákvár Város Díszpolgára Elismerő Címben részesíthetőkre.
Csákvár Tiszteletbeli Polgára Díj annak a nem csákvári, külföldi, vagy
magyar állampolgárnak adományozható, aki munkájával jelentős
mértékben elősegítette Csákvár és
polgárai szellemi és gazdasági fejlődését, gyarapodását. Az elismerő
cím adományozása az önkormányzat és a város lakossága részéről
megnyilvánuló tiszteletet, erkölcsi
megbecsülést mutatja (8. §).

adományozható, aki Csákvár város
gazdasági gyarapodását, fejlődését,
kulturális és művészeti értékeinek
megőrzését és azok tiszteletben tartását szolgálta, a települési közélet
valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, tevékenysége
érdemben és elválaszthatatlanul
kapcsolódik Csákvár városhoz (10.
§).

ri Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóiknak a képviselői megbízatás
ideje alatt.

Mindkét elismerő cím adományozható élő, vagy elhunyt (posztumusz)
személy részére is. Nem adományozható azonban – csak kivételesen – a
képviselő-testület tagjainak és Polgá-

Beérkezési határidő:
2017. július 10. 16 óra

A javaslatokat postai úton, a Csákvári
Közös Önkormányzati Hivatal (8083
Csákvár, Szabadság tér 9.) címére
lehet megküldeni, vagy írásban, személyesen leadhatók a Hivatal Titkárságán.

Illés Szabolcs
polgármester

Csákvár Város Díszpolgára Elismerő Cím annak a magyar állampolgárságú, vagy külföldi személynek

MŰANYAG-, FÉM-, PAPÍR HULLADÉK
2017. júniusától a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok gyakorisága
az alábbiak szerint alakul:
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok 2017. Csákvár

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
ÜVEGHULLADÉK!
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft. 2017. júniusától tovább
bővíti a házhoz menő rendszerben
gyűjthető hulladékok körét a csomagolási üveghulladékkal, amely a
jövőben negyedévente kerül begyűjtésre.
Szelektíven gyűjthető csomagolási
üveghulladékok:
• befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai,
borosüvegek, sörösüvegek, szörpös
üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek.
Nem kerül elszállításra:

• ablaküveg, tükör, villanykörte, hő-

álló üvegtál, szemüveg, neoncső,
gyógyszeres üvegek, porcelán, kerámia, jármű szélvédő.

A gyűjtőzsákban kizárólag az ép,
egész üveget lehet gyűjteni.
A szelektíven gyűjtött üveghulladék
nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb
élelmiszerrel szennyezett!
Amennyiben a hulladék nem felel
meg a fenti követelményeknek, Társaságunknak nem áll módjában azokat elszállítani!
Házhoz menő üveghulladék gyűjtési
napok 2017. Csákvár
június

szeptember

december

22.

28.

28.

Az üveghulladék elszállítása díjmentes, mennyiségi korlátja nincs.
Kérjük a szelektíven gyűjtött csomagolási üveghulladékokat a szállítás
napján reggel 6 óráig műanyag áttetsző zsákban az ingatlanuk elé kihelyezni, hogy az se a gyalogos, se a
járműforgalmat ne akadályozza.

június

július

aug.

szept.

október

nov.

dec.

05.

03.

07.

04.

02.

06.

04.

Szelektíven gyűjthető csomagolási
műanyag-, és fém hulladékok: (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!
Szelektíven gyűjthető csomagolási papírhulladékok: (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
A szelektíven gyűjtött csomagolási
hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy
egyéb élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag-, fém- és a papírhulladék
gyűjtése egyszerre történik!
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, hogy az se a gyalogos, se a
járműforgalmat ne akadályozza.
Friss információkról honlapunkon
(www.deponia.hu) és közösségi oldalunkon tájékozódhat.
További kérdésekkel forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Telefon: 22/507-419 vagy 22/504-412
E-mail: ugyfel@deponia.hu
Köszönjük együttműködését!
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Állás pályázat
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény értelében pályázatot hirdet Hivatalsegéd, kézbesítő
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkatörvénykönyves jogviszony

nyújtott pályázatot a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amen�nyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó
részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 1 napjától

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 26. 16 óra

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Csákvár Város önkormányzata és
intézményeinek, valamint a hivatal
helyi leveleinek, küldeményeinek,
kézbesítése a város belterületén. A
hivatal takarítási feladatainak részbeni, valamint ügyfél irányítási feladatok időszakos ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló
430/2016. (XII.15.) korm. rendelet.
alapján járó minimálbér.
Pályázati feltételek:
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• 6 hónap próbaidő vállalása.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Érettségi bizonyítvány
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• Fényképes önéletrajz,
• Az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (utólagos igazolása)
• Nyilatkozat arról, hogy a be-

A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Tóth Jánosné
címzetes főjegyző nyújt, a 22-582310-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a
Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal címére történő megküldésével (8083 Csákvár, Szabadság
tér 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a a munkakör megnevezését: Hivatalsegéd, kézbesítő.
vagy
• Elektronikus úton Tóth Jánosné címzetes főjegyző részére a
titkarsag@csakvar.hu E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók
az eredményről legkésőbb a pályázat
elbírálását követő 3 munkanapon belül tájékoztatást kapnak. A pályázat
kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. június 30.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csakvar.hu
honlapon szerezhet.

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!

Tisztelettel:
Kiss László egyéni vállalkozó
”Laci bácsi” és Munkatársai
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Telefon: 8-16 óráig
0620/9806481
0622/582-113

Szépkorú köszöntése
Biatorbágyi logisztikai céghez
keresünk

minőségellenőröket,
operátorokat,
targoncavezetőket
több műszakos munkarendbe.
Csákvár irányából ingyenes
céges busszal a bejárás megoldott.
Bruttó 1072 Ft-os órabér
+ 30%-os műszakpótlék.

Érdeklődni lehet: 06 70 342-1653,
e-mail: toborzas@s-forras.hu,
„Csákvár” jelige.

Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Biró Dénesné alpolgármester asszony és Balogh
Katalin képviselő asszony köszöntötte
a település szépkorú lakosát Szabó
Ferencet, aki május 6. napján töltötte
be 90. életévét. A családi rendezvényen tortával, virággal és jókívánságokkal kedveskedtek a nagy nap alkalmából.
„Mosolyt és csillagot/A nap mindenpercében/ Békés pillanatot./ Nyugalmat, örömet,/ Sok-sok szeretetet.”
Az önkormányzat nevében ezekkel a
sorokkal kívánunk örömteli boldog
éveket.

MésziStock Fesztivál és Vértesi Piknik
„Három nap a Vértes ölelésében!”
2017. június 30. - Július 2. | Zámoly, Zámolyi elágazás
• Koncertek: Petruska, iamyank, Belau, Lions of

Suburbia, 3Joe, Nagy Gréta és Mátyás Gábor,
Idő van, The Rug, Paraba, TomE, Wakablack,
Athuus, Airmand …és még sokan mások!
• Beszélgetés Dr. Lalával
• Ökológiai beszélgetés a Zsámboki Biokert és a
Cargonomia képviselőivel
• Slackline bemutató
• Íjászati bemutató
• Sörbemutató és -kóstoló + Beerpong
Bővebb információ: www.meszistock.hu | facebook.com/meszistock

MésziStock Vértesi Piknik
2017. július 2. | Zámoly, Zámolyi elágazás
09:00		
10:00		
10:30-11:00
11:15-11:45
		
12:00-13:00
		
13:15-14:15
14:15-14:30
14:30-16:30
16:45-17:45
18:00-19:00
19:15-19:45
20:15-21:00
21:30-22:30

Főzőverseny
Vásár és kézműves workshopok
Semmelweis nap: Reggeli torna (Zumba)
Veres Zsuzsanna: Környezettudatos gondolkodás
az építészetben (előadás)
A Pedro Söröző sörfőzési bemutatója és sörkóstolója
+ Gánti Német Nemzetiségi Dalkör előadása
Fal(v)ak közé zárt múlt: a Vértes kulturális kincsei (előadások)
Főzőverseny eredményhirdetés
Kvízdélután
A Sáfrán Pince borkóstolója + Cimborák férfikórus előadása
Zrínyi Pop
Nagy Gréta és Mátyás Gábor (ének-gitár duó)
3Joe
Aurevoir

A vasárnapi programokra a belépés ingyenes!
Bővebb információ: www.meszistock.hu | facebook.com/meszistock

Vértesi Piknik – vásár
Július 2-án a Vértesi Piknik keretein belül vásárra is sor kerül. Várjuk kézművesek, népművészek, iparművészek, innovatív kézműves alkotók és kézműves
élelmiszert készítők jelentkezését. A kitelepülés ingyenes.
Jelentkezési határidő: június 23. (péntek)
Cím: meszistock@gmail.com – További információ is itt kérhető.

Vértesi Piknik – főzőverseny
Az ételkészítés, tűzrakás valamennyi kellékéről, hozzávalójáról a versenyzőknek kell gondoskodni. Az egyéneknek, a csapatoknak minimum 10 kisadag és
6 normál adag ételt kell elkészíteniük. Az előbbi kóstolójegy ellenében kerül
kiosztásra, a normál adagból 4 a zsűri asztalára kerül, kettőt pedig a környék
családsegítő szervezetei osztanak ki. Egyébként a főzött (sütött) mennyiségnek nincs felső határa. A zsűri a bírálatkor értékeli az egyéni ízeket, a stílszerű
tálalást. A főzés (sütés) ideje: július 2. (vasárnap) 9.00 órától 12.30-ig. tart.
A zsűri 12.30–tól 13 óráig végzi az értékelést. Eredményhirdetés várhatóan
14.15 kor lesz.
A jelentkezéshez kérünk egy csapatnevet, és az elkészítendő étel nevét.
Jelentkezési határidő: június 23. (péntek)
Cím: meszistock@gmail.com – További információ is itt kérhető.
Az MésziStock Fesztivál szervezésében idén a környékbeli települések (Csákvár, Csákberény, Gánt, Zámoly) önkormányzatai is aktívan részt vesznek.

Köszönet és jó érzés!
Köszönetünket és hálánkat szeretnénk kifejezni mindazon támogatónknak és segítőnknek, akik akaratukkal
és szándékukkal támogatták a „Nosztalgia térbuli” sikeres megszervezését
és lebonyolítását. Nem kis mértékben
azon vendégeknek és oda látogatóknak, akik megtiszteltek bennünket
jelenlétükkel.
Támogatóink és segítőink:
Illés Szabolcs polgármester úr
Iszkádi Erika
Csákvár Város Önkormányzata
Fejér Megyei Katasztrófavédelem,
Farkas-Bozsik Gábor
Bicskei Rendőrkapitányság,
Győri Valéria Magdolna
Pro Vértes Alapítvány,
Viszló Levente
Ódor György vállalkozó
Ódor Gábor vállalkozó
CsákvárKút Kft.
Bakonyi János vállalkozó
Klupács Roland vállalkozó
Varga Péter és munkatársai
Kiss Péter
Pazsa Attila vállalkozó
Gulyás Gergő és focista barátai
Király István (Cuba) és a Spar Bicskei
Húsüzeme
Krasztina Béla
Faddi Vilmos és munkatársai
ifj. Fehér Ferenc (erdész)

Takács Gábor (hivatásos vadász)
Treuer Gábor (hivatásos vadász)
Györökné Ruppert Gabriella (Gabó)
Györök Béláné Ilonka
Varga-Kiss Réka
Cservenkáné Krencz Szilvia
Dornyi Ágnes
Czinkóczki lányok: Annamária, Nóra
és Ági
Pálné Klupács Ibolya
ifj. Zolnai Sándor
Csákvári Önkéntes Tűzoltók
Csákvári Polgárőrség
Harley Davidsonosok
T.K. Motoros Klub, Benedek Károly
Magosi István
Szalai Gábor
Bősze István
Németh János (Janika)
Gere Gábor református lelkész
Laci Bácsi Konyhája dolgozói
Csákvári Kid Rock and Roll SE
Lázár Mózes
id. Kunstár Béla
Farkasné Hajni
Pál Melinda
Mester Márta
A szervezők nevében:
Kiss László
Cservenka Géza
Györök Béla
Varga Péter
Kiss Roland
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület
Jövőre ugyan ekkor, ugyan itt!

Gépjármű közlekedési rend
változás a katolikus temetőben
A csákvári katolikus képviselőtestület előző ülésén megtárgyalta a temetővel kapcsolatban tudomására
jutott problémákat, és ezzel összefüggésben arról döntött, hogy változik a temetőbe történő gépjármű
behajtás lehetősége.
A temető gyalogosan, kerékpárral,
elektromos mopeddel továbbra is
folyamatosan, 24 órában látogatható az év minden napján. Három
oldalról lehet megközelíteni: a felső
sorompó felőli, az oldalsó (Gyümölcs
utca felőli) és alsó (főkapu felőli) gyalogúton.
A vállalkozók részére a temetői munkavégzéssel kapcsolatos gépjármű
behajtáshoz a hétközi, szükség esetén hétvégi temető főkapu nyitva
tartás továbbra is biztosított lesz az
eddig megszokott módon, a temetőgondnokkal történő előzetes egyeztetés alapján.
Temetőlátogatás céljából történő hétvégi gépjármű forgalomra
azonban a viráglopások, temetői
feketemunka és egyéb bűnesetek
megelőzése érdekében a jövőben
csak kivételes esetekben van mód.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a temetőbe gépjárművel behajtók fokozott
óvatossággal közlekedjenek, vigyázzanak a gyalogosokra, és a sírok épségére!

Egész napos főkapu nyitva tartás
csak anyák napján, mindenszentek
ünnepén, halottak napján és karácsony napján lesz, ezeken a napokon
egész nap gépjárművel is be lehet
hajtani a temetőbe. Egyébként a főkapu folyamatosan zárva lesz az év
minden napján.
Mozgásukban korlátozott személyek
hétvégi, illetve ünnepnapi temetőlátogatásának elősegítése érdekében a
temetőgondnokkal fel lehet venni a
kapcsolatot, és ekkor a főkapu – az
összegyűjtött igények ismeretében, a
lehető legrövidebb időtartamban – a
gépjárművel történő behajtás érdekében kinyitásra kerül.
A temetőgondnok Katonáné dr.
Venguszt Beatrix, telefonszáma: 0620-291-5632, lakcíme: Jókai utca 7.,
e-mail címe: dr. venguszt@gmail.
com.
Temetés, sírkőállítás vagy sírkőtisztítás megrendelése előtt is kérjük
felkeresni adategyeztetés, temetői
munkához szükséges engedély kiadás, esetlegesen sírhelymegváltás
rendezése érdekében.
Gerendai Sándor
plébános
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Itthonról hazamentünk
A csákvári és a zámolyi általános iskola
hetedik évfolyamosai a Határtalanul
pályázat keretében 5 napot tölthettek
Erdélyben.
Mi, diákok, nagyon sokat készültünk
az útra. Már az osztályterem dekorálásakor is erre gondoltunk, amikor
termünk hátsó falára egy hatalmas
térképet készítettünk Magyarországról
és Erdélyről. Farsangkor is egy csángó
népmesét adtunk elő. A budai várban
tett kirándulásunkon meglátogattuk
a Magyarság Háza kiállítását. Osztályfőnöki órákon is sokat beszélgettünk
arról, hogy hova is utazunk az idén.
Könyvekkel, írószerekkel, ajándékokkal
készültünk, hogy majd örömöt szerezzünk vele a csángó gyerekeknek, akikkel közös programjaink lesznek.
Április 24-én hajnalban elbúcsúztunk
szüleinktől és megkezdtük hosszú
utunkat a csángók földjére. A határ
átlépése után Nagyváradon tartottunk
először pihenőt. Itt találkoztunk az idegenvezetőnkkel, aki 5 napon át kísért
minket. A Szent László székesegyház
megtekintése után a következő megálló Király-hágó, Erdély kapuja volt.
Innen már láthattuk, hogy havas hegytetők felé utazunk tovább. Már jócskán ránk sötétedett, amikor átkeltünk
a Hargitán. Nagy örömünkre láthattuk,
amint az autóbusz előtt egy medve
ballagott át az úton. Késő este értünk
Gyimesbükkre, ahol a szállásunk volt.
Másnap korán reggel lovas szekerekkel
a Muhos-pataki tetőre, Hidegségbe látogattunk. A település rá is szolgált a
nevére, mert itt még találtunk annyi
havat, hogy hatalmas hócsatát vívhattunk egymással. Itt meleg kenyérlángossal vártak minket, ebédre pe-
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dig helyi ételeket kóstolhattunk meg:
juhtúrót, sajtokat, ordát, kemencében
sült kenyeret, szalonnát, kolbászt és
bálmost. Felsétáltunk egy esztenához
(nyári szállás), majd egy helybéli néni
udvarán tojást festhettünk. Kesicével
írókáztuk a gyimesi mintákat. Mivel
ekkor Erdélyben éppen tavaszi szünet
volt az iskolákban, a gyerekekkel egy
közösségi házban tudtunk találkozni. A
helyi néptánccsoport előadása végén
közösen is táncra perdültünk.
Szerdán a moldvai csángókhoz látogattunk el. Pusztinán van a legkeletibb
templom, melynek magyar védőszentje van. Itt, a Szent István templomban
Nyisztor Ilona, Magyar Örökség-díjas
énekesnő vallásos dalokból összeállított műsorát hallgattuk meg. Az
általa tanított gyerekekkel közösen
ebédeltünk. Megkóstoltatták velünk a
tőtikét vagy galuskát, ami szőlőlevélbe
göngyölt kis gombócokat jelent. Egy
kedves műsor keretében mutatkoztak
be nekünk, meséltek az életükről és
láthattuk, hogy miben különbözik a
gyimesi és a moldvai csángók népviselete. Visszafelé megálltunk az ezeréves

határnál. Itt a felújított vasúti őrházat,
a Rákóczi-vár romjait, a Kontumácikápolnát és a régi karantént jártuk végig. Egy gyimesbükki kovács udvarán
részt vehettünk egy lópatkoláson.
Csütörtökön reggel hagytuk el a csángók földjét. Ellátogattunk a csíksomlyói
Mária kegytemplomba, majd délután,
Székelyudvarhelyen kaptunk egy kis
szabadidőt nézelődésre, fagyizásra.
Szejkefürdőn 14 faragott székelykapu
alatt sétáltunk el Orbán Balázs sírjához, Farkaslakán pedig Tamási Áronról
emlékeztünk meg. Este Korondon, a
szállás elfoglalása előtt még Józsa János fazekas mester portáján jártunk.

Utolsó napunk délelőttjét a parajdi sóbányában töltöttük. Válaszúton, a Kallós Alapítvány központjában nemcsak
ebéddel vártak minket, hanem előadás
keretében megismerhettük az ott folyó
értékmentő és teremtő munkát is. Délután sétáltunk egy nagyot Kolozsváron.
Megnéztük Mátyás király szülőházát és
a híres Mátyás szobrot is.
A sok programtól és a hosszú utazástól
elfáradva, késő éjjel értünk haza. Nagyon jól éreztük magunkat. Kívánjuk a
mostani hatodikosoknak, hogy jövőre
nekik is legyen részük ilyen nagyszerű
élményben!
Bakonyi Adrienn, Schneider Laura és
Wisniewski Marcell
7.b osztályos tanulók

Képünk van róla

40 éves novér találkozó
40 éve, 1977-ben 19-en vehettük át a
csákvári kórházban az általános ápolónői oklevelet. Sokan család, gyerekek és munka mellett tanultunk. Egy
életre szóló hivatást kaptunk orvo-

Gyermekrajz-kiállítás
sainktól, nővérektől és legfőképpen
osztályfőnökünktől, Kalmár Julikától.
Sajnos hárman már nincsenek közöttünk, emléküket megőrizzük.
Turbucz Olivérné

Az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola
növendékeinek alkotásaiból nyílott
a 3. évzáró kiállítás a Csákvár Emlékházban 2017. május 26-án. A közel
150 rajz az éves munka eredménye.
A fele órai kötelező feladat, a többi
szakkörön készült, de szép számmal
van köztük szabadon választott téma

is. Említésre méltó, hogy majdnem
minden felsős élt a bemutatkozási lehetőséggel, és minden harmadik helyet kapott a tárlaton. Erős, nagyon
színvonalas anyag gyűlt össze. A hagyományt folytatva jövőre is számot
adnak tevékenységükről a 4. évzáró
kiállításon.

VIII. Pincejárás
Az „Év bora Csákváron 2017-ben” elismerő címet, Puszta Ferenc, Olaszrizling
borával érdemelte ki. Gratulálunk a termelőnek.

Hosökre emlékeztünk

Békefutás
Május 26-án érkeztek Csákvárra a Békefutás futói, akik Pécsről indultak május
26-án. Városunk határából az Esterházy Iskola lelkes diákjai kísérték őket a
Szent Mihály térig, ahol 20 perces műsoros pihenőt tartottak.

A 2001. évi törvény kimondja, hogy
minden év májusának utolsó vasárnapja a magyar hősök emléknapja. Ez alkalomból rendezett ünnepi
megemlékezést Csákvár Város Önkormányzata május 27-én a Huszár
Emlékműnél. A Himnusz közös eléneklése után az ünnepség Illés Szabolcs polgármester úr köszöntőjével
kezdődött. Ezt követően a Cimborák
Férfikórus katonadalokat adott elő,
így emlékezve és tisztelegve a magyar katonákra, civilekre, akik életüket áldozták Magyarországért. Az
ünnepi beszédet vitéz Jásdi Balázs,
a Magyar Tartalékosok Szövetsége
Hagyományőrző Tagozatának vezetője tartotta meg. Ezután Gyóni
Géza: Csak egy éjszakára című versét

Hegedűs Péter szavalta el. A helyi
szervezetek, egyesületek képviselői,
civilek koszorúikkal és virágaikkal fejezték ki tiszteletüket a hősök előtt.
Befejezésül a Magyar Tartalékosok
Szövetsége Hagyományőrző Tagozatának díszőrei díszlövést adtak
le, majd a Szózat közös elénekelése
után a Magyar Takarodó zárta az eseményt. A megemlékezésen a Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület,
a Fehérvári Huszárok Egyesülete, a
Vértes Egyesület Császár Huszárok,
valamint a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hagyományőrző Tagozatának tagjai álltak díszőrséget korhű ruhában, ezzel emelve a hőseink előtt
tett tiszteletadásunkat.
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Eseménynaptár
2017.6.16. – 2017.7.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római Katolikus Egyház
Plébánia hivatali órái: hétfő-péntek 09.00 – 13.00
Telefon 30-3323-706, (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

JÚNIUS
18. Krisztus szent teste és vére – Úrnapja - Főünnep
23. Jézus szent szíve – Főünnep
24. Keresztelő Szent János születése – Főünnep
25. Évközi 12. vasárnap
29. Szent Péter és Szent Pál apostolok – Főünnep
Péntekenként, este 6-tól a plébánián vesperást, Bibliaolvasást és magyarázatot tartunk. Mindenkit szeretettel várunk.
2017. június 22 (csütörtök) – 25. (vasárnap) Ébresztő! Katolikus ifjúsági
fesztivál és lelkigyakorlat

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
Péntek		
Vasárnap		
Vasárnap		

16.00
17.15
9.30
10.00

Kórházi istentisztelet
Áhitat a Kálvin Otthonban
Gyermek istentisztelet
Istentisztelet

Május 20-án, Dinnyésen a Vértesaljai Református Egyházmegye egész napos
Tóparti Református Családi Napot szervez, amelyre jelentkezni a következő
helyen lehet:
https://www.facebook.com/events/158078354715075/
Június 11.-én, vasárnap szeretettel várjuk református hittanosainkat a hittan
tanévzáró istentiszteletre, 10 órára a templomba.
Napközis hittantáborunkat augusztus 23.-tól (szerda) augusztus 27.-ig
(vasárnap) tartjuk, amelyre szeretettel várjuk a gyermekeket. Szerdától
péntekig délelőtt csoportos bibliai foglalkozásokat, délután pedig különböző
kézműves foglalkozásokat tartunk, szombaton kirándulunk, majd vasárnap
családi nappal zárjuk a hetet. Kérjük, hogy a táborra a következő elérhetőségeken jelentkezzenek:
geregabor@freemail.hu
Geréné Kossa Izabella 0630/6886-470

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2017. május 13-án Fazekas Emma a Móricz Zsigmond utcába,
2017. május 21-én Boncz Petra a Kisdobos utcába,
2017. május 25-én Büki Lotti a Széchenyi utcába,
2017. május 25-én Szőke Fanni a Május 1. utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!
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Evangélikus Egyház
Június
17. 16:00 Czingráber András – Mészáros Anna esküvője (szombat)
18. 11:00 Tanévzáró istentisztelet
25.
„GAS” - szószékcsere, igét hirdet Ferenczi Andrea lelkésznő

Július
Júl. 6-9. Bonyhád Bajor-magyar 25 éves jubileumi ünnep
30. 15:00 Csabdi keresztelőkút szentelés, keresztelő

Nyári táboraink:
Jún. 25 - Júl. 1. Nagyveleg hittanos tábor
Júl. 16 - 22. Csákvár Zengő (Egyházmegyei zenei) tábor
Júl. 22. Csákvár táborzáró zenés áhítat (szombat)
Júl. 24 - 28. Csákvár Kis Zengő (napközis) tábor
Júl. 28. Csákvár táborzáró Zenés áhítat (péntek)
Júl. 30 - Aug. 5. Egyházmegyei Ifjúsági Nagytábor Nagyveleg
Aug. 6 - 13. Balatongyörök pyrbaumi-csákvári ifjúsági tábor
Június hónap igéje:

Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.
Apostolok cselekedetei 5, 29

VÁROSI ESEMÉNYEK
JÚNIUS
16. 17.00 Iskolai ballagás ● Esterházy Iskola
21. 17.00 Iskolai tanévzáró ● Esterházy Iskola
24.
Múzeumok éjszakája ● Csákvár Emlékház

JÚLIUS
Júl. 31.-Aug. 4. Múzeumi tábor Csákvár Emlékház

Ápoló – szociális gondozó állás
A Kálvin Idősek Otthonába keresünk egészségügyi végzettségű ápolót, vagy szociális
gondozó-ápolót 12 órás munkarendbe. Bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint,
+ cafetéria.
A feladat:
Az otthon lakóinak ellátása, az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése.
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás:
Kálvin Idősek Otthona 8083 Csákvár Kálvin utca 11.
A jelentkezés kizárólag írásban történik, mellékelni kérjük:

• önéletrajz
• végzetséget igazoló dokumentumok

Előnyt jelent: felsőfokú egészségügyi végzettség

Csákvár-Gánt Tv
júni u s H A V I M Ű S O R A

Június
Június

12. h.
15. cs.

18:00
18:00

Június
Június
Június

19. h.
22. cs.
26. h.

18:00
18:00
18:00

Június
Július

29. cs.
3. h.

18:00
18:00

Békefutás, Hősök Napja
Pedagógus Nap (ism.)
Trianoni megemlékezés
Gyermeknap
Iskolai ballagás és tanévzáró
Iskolai ballagás és tanévzáró
Trianoni megemlékezés
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Iskolai versenyeink
Körzeti atlétika diákolimpián Alcsútdobozon
2. korcsoportos lány csapatunk 1. lett. A csapat tagjai: Bali
Boglárka, Jankus Petra, Pályi
Anna, Pörgye Nóra, Schmidt Laura, Schneider Evelin. Egyéni ös�szetettben 1.Bali Boglárka.
4. korcsoportos lány csapatunk is 1. lett. A csapat tagjai:
Sztányi Dorina, Oszoli Evelin, Bakonyi Adrienn, Kókány Krisztina,
Vida Vivien, Pózsa Diána. Egyéni
összetettben 1. Sztányi Dorina.
Kislabda dobásban 1. Sztányi Dorina, 2. Oszoli Evelin. 100 m-es
futásban 2. Sztányi Dorina, 3. Bakonyi Adrienn.
Megyei atlétika diákolimpián Székesfehérváron
Kislabda dobásban 1. Sztányi
Dorina, 2. Oszoli Evelin
„Környezetvédelem a jövőért” verseny megyei döntőjében Székesfehérváron
3. helyezést ért el iskolánk csapata: Mészáros Kornélia, Szabó
Dominik, Tamás Kinga 8.a
X. Fehér Galamb Népdaléneklési
Verseny nyugat-dunántúli régiójának versenyén Győrben
Szólóban ezüst minősítést kapott: Dravicz Tamara 7.a, Tamás
Kinga 8.a, arany minősítést szerzett Magyarics Fanni, Pausch Kamilla 7.a
Csoportos éneklés kategóriában kiemelt arany minősítést
érdemelt ki a Dalos Pacsirta csoport: Dravicz Tamara, Magyarics
Fanni, Pausch Kamilla 7.a, Tamás
Kinga 8.a
nyelvÉSZ verseny országos döntőjében Szegeden
7. évfolyamon 26. lett
Wisniewski Marcell 7.b
8. évfolyamon 2.helyezést ért
el Izmindi Izsák 8.a
Kálti Márk történelemverseny országos döntőjében Budapesten
5. évfolyamon 8. lett Matern
Léna 5.b

7. évfolyamon 1. Wisniewski
Marcell 7.b, 6. Bordács Bálint 7.a,
15. lett Bakonyi Adrienn 7.b
Országos Madarak és Fák Napi Verseny országos döntőjében
1. helyezést ért el iskolánk csapata. A csapat tagjai: Tamás Kinga 8.a, Gyüre Gergő, Winiewski
Marcell 7.b
Herman Ottó Természetismereti
Verseny országos döntőjében Budapesten
5. évfolyamon 8. lett Mező
Kinga 5.b
Tudásbajnokság országos döntőjében Szegeden
Biológia tantárgyból 8. osztályosok között 12. lett Szabó Dominik 8.a
Anyanyelvből 8. osztályosok
között 6. lett Magasi Botond 8.a
Történelem tantárgyból 8. osztályosok között 10. lett Izmindi
Izsák 8.a			
7. osztályosok között 2. lett
Wisniewski Marcell 7.b, 6. Bordács Bálint 7.a, 9. Bakonyi Adrienn 7.b
„Tiszán innen, Dunán túl” Népdaléneklési Verseny országos döntőjében Budapesten
arany minősítést kapott iskolánk Dalos Pacsirta csoportja:
Dravicz Tamara, Magyarics Fanni,
Pausch Kamilla 7.a, Tamás Kinga
8.a
X. Fehér Galamb Népdaléneklési
Verseny országos döntőjében Budapesten
Szólóban ezüst minősítést kapott: Dravicz Tamara, Magyarics
Fanni 7.a, Tamás Kinga 8.a, színarany minősítést szerzett Pausch
Kamilla 7.a
Csoportos éneklés kategóriában színarany minősítést érdemelt ki a Dalos Pacsirta csoport:
Dravicz Tamara, Magyarics Fanni,
Pausch Kamilla 7.a, Tamás Kinga
8.a

Schmidt Laura

Magyarics Fanni

Mesemondó- és rajzverseny
A Floriana könyvtár harmadik alkalommal hirdette meg mesemondóés rajzversenyét.
14 lelkes csapat készült a megmérettetésre.
Az előző évekhez hasonlóan most
is fantasztikus meséket hallhattunk
és egyedi, fantáziadús rajzokban
gyönyörködhettünk. Már az eredményhirdetés előtt tudtuk, hogy ma
itt mindenki nyert! Köszönjük az élményt!
A zsűri döntése alapján (nem volt
könnyű dolguk) a díjazott csapatok:
Alsósok
1. hely Schmidt Laura (mesemondó),
Bokodi
Zsuzsa,
Magyarics Botond
2. hely Tóth Laura (mesemondó), Fehér Kinga, Pakot Gabriella
3. hely Gécs Diána (mesemondó), Huzina Panna Zoé, Pausch
Napsugár

Felsősök
1. hely Magyarics Fanni (mesemondó), Palkó Szebasztián,
Pausch Kamilla
2. hely Láposi Karina (mesemondó), Bokodi Zsófia, Schneider Laura
3. hely Zolnai Krisztina (mesemondó), Hideg Rebeka, Knausz
Réka
A zsűri tagjai és a polgármester úr sem
érkezett üres kézzel a mesedélutánra: az első három helyezett alsós csapat belépést nyert a Tropicariumba,
a dobogós felsős csapatok pedig az
56 csepp vér című előadásra kaptak
jegyeket, így rengeteg ajándéknak
örülhettek a gyerekek. A résztvevők
megvendégelését Horváth Józsefné,
Hartégen Gyula, Buncsák István és
Boros Gábor segítsége tette lehetővé. Ez úton is köszönjük a nevezők, a
felkészítő tanárok, a zsűri és a segítők munkáját.
Jövőre folytatjuk!

Száz éve született
Szabó Magda
100 éve, 1917. október 5-én született Szabó Magda. Születésének évfordulója alkalmából a Floriana
Könyvtár és Közösségi Tér családi vetélkedőt szervez, melyre 3-4 fős csapatok jelentkezését várja.
A irodalmi játék középpontjában az írónő egyik legismertebb és legkedveltebb ifjúsági regénye, az Abigél áll.
A vetélkedőre ősszel kerül sor (október), addig bőven van idő elolvasni, újraolvasni, megnézni, újranézni, de akár más Szabó Magda művekkel is megismerkedni.
Szeretettel várunk minden olvasni-, játszani szerető gyereket és felnőttet egyaránt!
A jelentkezéseket szeptember 22-ig várjuk:

• személyesen a Floriana Könyvtárban
• e-mailen: florianakonyvtar@gmail.com
• telefonon: 06-30-225-8552
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Hirdetések
INGYENES SZEMVIZSGÁLAT
10.000Ft-os keret kupon

AKCIÓ szemüvegkeretre:
kupon beváltás,
vagy ahány éves vagy annyi % kedvezmény!

SZTK vényelfogadás

Kedvezmények vékonyított
és fényre sötétedő lencsére,
bi- és progresszív lencsére.

Szemüveg akár 7900 Ft-ért!

(vizsgálat + keret + lencse)
Lehetőség van bejelentkezni: 06-20-968-3024

AKCIÓ

ERZSÉBET UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
HELYSZÍN: Floriana Könyvtár,
Csákvár, Széchenyi u. 8.
IDŐPONT: 2017.06.22. Csütörtök 14.00-16.00

Apiterápia
Gyógyuljon fájdalom, és gyógyszermentesen, mellékhatások nélkül! A méhkaptárban található levegőt
régóta használják betegségek gyógyítására.
Készítettünk egy kétágyas Méhes házat ahol a
kaptárak felett helyezkedünk el, és hat ránk a méhcsaládok biorezonanciája és a szárnyuk által keltett mikrorezgések is,
amik megsokszorozhatják a gyógyító hatást. A vendég négy kaptáron
fekszik, és a réseken egyenletesen áramlik fel a propoliszgyanta-illóolaj
diszperziót tartalmazó levegő.
A vendég testét egyenletesen éri a speciális klímájú és összetételű
kaptárlevegő. A méhkaptár levegőjének közvetlen belélegzése
(inhalációs maszkkal, vagy anélkül) jelentős javulást eredményezhet a
következő betegségeknél: asztma, kruppos köhögés, allergia, kiégési
szindróma, alvászavar, állandó fejfájás, megfázás, izületi betegség,
bőrbetegség, szorongás, immunrendszer zavar, melléküreg gyulladás,
nyugtalanság, szívgyengeség, stroke utáni kezelés, stb.
Ajánlott kezelési kúra, 2 héten keresztül, napi 1-2 alkalommal, 30 - 60
perc. Ha valaki szeretné, akkor lehet tovább is folytatni a kezelést
korlátlan ideig. Egyénileg is be lehet állítani a kezelés időtartamát. Ez
a kezelés korhatár nélküli, fiatalokra és idősekre egyaránt jótékony
hatással lehet.
Nem utolsósorban pihentető alvást is elősegítheti. Szerencsére a leírások sokéves története alapján, ez idáig sem ellenjavaslat, sem mellékhatás, sem túladagolás, sem allergia, sem pedig más túlérzékenység
nem jelentkezett. A méhek a házba nem tudnak bejutni a többszörös
óvintézkedéseknek köszönhetően.
Szeretettel várjuk a kedves gyógyulni vágyó vendégeinket.
Időpontfoglalás telefonon vagy a weboldalon az Időpont foglalás menüpontban lehetséges.
www.odormeheszet.hu
info@odormeheszet.hu

APRÓHIRDETÉS

FÖLDBÉRLETI DÍJ

A csákvári Vértesalja Földtulajdonosi Közösség felhívja tagjainak figyelmét, hogy a
csákvári Vértesalja Vadásztársaság területén lévő földterületük után járó 2017. évi
haszonbérleti díj (1000 Ft/Ha) kifizetésére 2017. június 28-án, szerdán kerül sor.
A kifizetés helye és ideje:
Vértesboglár 2017.06.28. (szerda) 15.00 óra
		
Vértesboglári kultúrház
Csákvár
2017.06.28. (szerda) 17.00 óra
		
Polgármesteri hivatal, Házasságkötő terem
A pótkifizetés helye és ideje:
Csákvár
2017.07.12. (szerda) 17.00 óra
		
Polgármesteri hivatal, Házasságkötő terem
A kifizetéskor személyi igazolványt és a tulajdonjogot igazoló iratokat be kell
mutatni. Nem tulajdonos csak tulajdonosi meghatalmazással veheti fel a bérleti
díjat! A haszonbérleti díj banki átutalással történő kifizetését írásban kell kérni
Fülöp Zoltán földtulajdonosi képviselőtől a bankszámlaszám megadásával.
Az előző években (2012-2016) fel nem vett bérleti díjat írásban kell kérni.

0620-9719-114
0620-9718-059

Fűnyírás, fűkaszálás, kertgondozás.
Tel.: 0670/548–1602

Gyermekfelügyeletet vállalok.
Kaszap Erzsébet Csákvár, Vöröskapu
u. 4. 06-70-603-0866

1000 m2-es belterületi építési telek
eladó Csákváron, 2,5 millió Ft. 06-20592-3388

2017. június 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%

Víz-, fűtésszerelés és javítás.
Beleznai Zoltán 06-30-988-2725
Fűkaszálás, parlagfűmentesítés.
Beleznai Zoltán 06-30-988-2725
Tibeti kézrátétes gyógyítás:
csakratisztítás, karmaoldás, reinkarnációs utaztatás, csontozat korrekciója, energiamasszázs, lelki okok
feltárása.
Fendrich Veronika 06-30-988-2726
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: július 1.
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