BENNÜNKET KÉPVISELNEK
Csákvár Város Önkormányzatának hírei.

KÉPÜNK VAN RÓLA

KINCSKERESO
Idén ünnepli 10. születésnapját a csákvári Gyémánt Gospel
Kórus.

2. oldal

4. oldal

Képes tudósítások városunk
életéből, az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT
A Floriana Könyvtár szeptember 30-ig várja a meseíró pályázatra írt műveket.

5. 7. oldal

Csákvári-Bodméri Hírmondó

XXVII. évfolyam 8. szám 2017. augusztus

Ingyen
kör
a vidámparkban
a
Floriana
Napon!
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.

6. oldal

Testületi összefoglaló – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. július 20.
napján tartotta munkaterv szerinti
rendes ülését, amelyen a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és a két ülés között végzett munkáról szóló jelentés elfogadása után
határozatot hoztak a képviselők az
önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági programjának időarányos
megvalósulásáról, módosították az
önkormányzati kitüntetések, díjak
alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 24/2016. (X. 28.) önkormányzati rendeletet, majd döntöttek
az azt igénylő lovasberényi gyermekek részére nyári szünet alatti óvodai
felügyelet biztosításáról.

A benyújtott és folyamatban lévő
pályázatokról szóló júliusi tájékoztató elfogadását követően döntés
született az orvosi rendelő felújítás
folytatására elnyert 60 millió forintos TOP támogatás Csákvárra eső
30 millió forintos részének felhasználásáról, a projekthez 3,3 millió forint önrész biztosításáról, valamint a
polgármester szükséges egyeztetésre, ajánlatkérésekre és szerződéskötésekre történő felhatalmazásáról.
Ezután sor került a TOP-5.3.1-16 „A
helyi identitás és kohézió erősítése”
elnevezésű pályázatról korábban
hozott határozat visszavonására, és
az elnyerhető források növelése érdekében Csákvár konzorciumvezetői
szerepe mellett – hat környékbeli te-

lepüléssel együttműködve – benyújtandó pályázatról szóló határozat
elfogadására.
A testületi ülést megelőző összevont
bizottsági ülés talán legnagyobb vitával kísért napirendje a Bokréta utcai lakosok – utca egyirányúsítására
vonatkozó – kérelme volt, amellyel
kapcsolatban a képviselő-testület
lakossági fórum meghirdetéséről
és forgalomlassító eszköz (negatív
fekvőrendőr) kiépítéséről határozott. Végül döntés született a városközpont fejlesztéshez szükséges
közbeszerzés szakértői feladatainak
pályáztatásáról, továbbá a TOP projekt keretében újjáépülő Ébner-ház
tervezőjének kiválasztásáról és a ter-

veztetéshez szükséges többletforrás
biztosításáról.
A nyílt ülést követő zárt ülésen Díszpolgári cím és Kulturált Környezetért
Díjak adományozásáról döntött a
Testület, amelyek átadására ünnepélyes keretek között augusztus 20-án,
a Floriana Napon kerül sor.
A képviselő-testület nyilvános ülésén
készült felvétel a Csákvári TV adásában megtekinthető, míg az ülés jegyzőkönyve az önkormányzat hivatalos
honlapján (www.csakvar.hu) olvasható.
Tóth Jánosné

címzetes főjegyző

Programajánló
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
Bodmér Község Önkormányzata nevében

FALUNAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE
2017. augusztus 19.
Helyszín: Faluház udvara

PROGRAMOK:
16:00 Sihell Ferry és Henna műsora
16:45 Polgármester ünnepi köszöntője
∙ Új kenyér megáldása, megszentelése
17:00 Magic Hajnalka bűvésziskolája
17:45 Kulturált környezetű lakóház elismerő cím adományozása
∙ Díszpolgári kitüntető cím adományozása
18:00 Palcsó Tamás előadása
18:45 Szári Tánccsoport műsora
19:30 Vacsora
21:00 Utcabál

A Vacsorára jegyek elővételben kaphatók Kissné
Tolnai Erzsébetnél a Faluházán és a helyszínen
Egész nap büfé várja a látogatókat. bál
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2-3 fős csapatok jelentkezését várjuk 2017. szeptember 22-ig
személyesen a csákvári Floriana Könyvtárban
e-mailen: florianakonyvtar@gmail.com
telefonon: 06-30-225-8552

Adótartozások közzététele
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § (1) bekezdése és Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2017. (III. 28.) határozata
értelmében az alábbiakban közlöm azon adózók nevét, lakóhelyét (vagy székhelyét, telephelyét) és tartozásaik összegét, akiknek 2017. július 20-án, legalább 90
napja fennálló helyi- és gépjármű-adótartozása együttesen meghaladta a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer - forintot. (A közölt összeg a pótlékés bírságtartozásokat is magában foglalja.)

Sorszám

Adózó neve

Lakóhelye/Székhelye

Adó-azonosító

Adótartozás összege
(Ft)

1

Sólyom György

Csákvár, Rákóczi utca 5.

63564307-2-27

1 912 861

2

Békési Mónika

Csákvár, Rákóczi utca 5.

63563739-2-27

1 592 855

3

Gupp Immo Kft.

Csákvár, Rákóczi utca 5.

22646387-2-43

1 222 000

4

Csákvári Full Hause Kft.

Csákvár, Vértes utca 30.

23366260-2-07

720 972

5

Jorgos Gabonakis Kft.

Csákvár, Rákóczi utca 5.

23513345-2-43

612 350

6

Kerner Béla Ifj.

Csákvár, Bokréta utca 10.

66031442-1-07

336 994

7

Faim-Immo Kft.

Csákvár, Városkút tér 1.

23896578-1-07

137 000

8

Csákvár Nyílászáró Gy. Kft.

Csákvár, Berényi u. 2073. 14.ép.

23162451-2-07

133 800

9

Kulcsár Klára

Budaörs, Őszibarack utca 10.

8283093045

558 708

10

Szakál Krisztián

Csákvár, Nagyhegy 2351 hrsz.

8391492974

184 117

11

Adamek Ferenc

Csákvár, Szabadság tér 6.

8376002740

118 990

12

Kardos János Gáborné

Csákvár, Ady utca 24.

8368754461

114 000

13

Závodi Sándor Dániel

Csákvár, Pf. 2.

8461302109

74 053

14

Szabóné Urbán Mariann

Súr, Petőfi Sándor utca 21.

8397175415

64 735

15

Funer János István

Komló, Gorkij utca 11.

16

B&K Benefit Bt. „k.t”

Csákvár, Vajda János utca 8.

20359014-3-07

405 350

17

CSÁK-KŐ Kft. „f.a”

Csákvár, Petőfi S. utca 80.

14373859-2-07

287 276

54 000

18

CIRA 96 Kft. „k.t”

Csákvár, Árpád utca 9. A

13760821-2-07

140 800

19

Retró-Presszó Kft. „f.a”

Csákvár, Rákóczi utca 26.

23813542-2-07

117 120

20

Kira Bonelli Kft. „f.a”

Csákvár, József Attila u. 6.

22656386-2-07

115 600
Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

„De nehéz
az iskolatáska . . .”

Esterházy Iskola
Tankönyvosztás: 2017. augusztus
második felében az új iskolában.
Figyeljék a kihelyezett plakátokat!

Hamarosan kezdődik az iskola, lassan be kell szerezni az iskolakezdéshez szükséges tanszereket. Ez sok
család számára jelent nehézséget.
Ezért a csákvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tanszergyűjtést
szervez. Ha megteheti, és szeretne
segíteni, vásároljon egy füzettel,
ceruzával, temperával, gyurmával

(vagy bármilyen más tanszerrel) többet, és juttassa azt el 2017. augusztus 25-ig a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálathoz (8083 Csákvár, Szilárd
Gyula u. 3.). A felajánlott tanszereket
rászoruló családoknak fogjuk eljuttatni.
Segítsen, hogy segíthessünk!

Évnyitó és első tanítási nap:
2017. szeptember 1. (péntek) 8.00

Köszönettel:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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Kincskereső
kórus vendégszereplései során nagymértékben öregbíti Csákvár hírnevét, de talán ami a legjelentősebb,
a solymári Ökomenikus Nemzetközi
Gospel Fesztivál, ahol idén már a 7.
éve mutathatják meg tehetségüket.

10 éves a csákvári Gyémánt Gospel Kórus
Az immáron 7. éve egyesületként
működő Gyémánt Gospel Kórus
november 13-án ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. Palkóné
Hufnágel Éva – a kórus vezetője – a
gospel zenei műfaj iránti rajongásából és elhivatottságából fakadóan,
a zene szeretetével és a muzsikálás
örömével alapította meg a kórust
2007-ben 9 társával karöltve. A kezdetben még csak családi és baráti
tagokból álló énekkar első nagyobb
volumenű bemutatkozása a 2008-as
Floriana Napokon volt, amikor 35 fővel álltak a csákvári közönség elé.
Az évek során sokan csatlakoztak a
kórushoz, a tagok folyamatosan cse-

rélődtek, de a főleg középkorúakból
álló 6-8 fős kemény mag mindvégig
megmaradt. A mai napig heti rendszerességgel próbáló énekkar tagjai lelkesen készülnek a különböző
fellépéseikre. Az elmúlt 10 év alatt
országszerte számos zenei rendezvényen, fesztiválon, vigasságokon, egyházi ünnepségeken, esküvőkön szólaltathatták meg csillogó hangjukat,
és számtalan hírességgel állhattak
egy színpadon közös produkciókban
is. Így például a Bolyki Balázs Soul
& Gospel Kórussal, Veres Mónika
Nikával vagy a Golgota Gospel Kórussal, valamint sok külföldi világsztárral
is, mint Kathy Kelly-vel, a The Moor
Gospel Choir-ral és Tína Maria-val. A

A kórusvezető, Hufnágel Éva – aki
jelenleg a budapesti II. kerületi ált.
iskola kollégiumának egyik hivatalos
gyermekfelügyelője – szívügyének
tekinti, hogy a gospel zenével valami pluszt adjon a gyerekeknek. Ez a
tehetségkutatásban eminens intézmény olyan krízishelyzetben lévő
fiatalokat karol fel, akiknek az éneklés, zenélés révén boldogságot lopnak a mindennapjaikba. A csákvári
Gyémánt Gospel Kórus és a Lélekzuhany Gospel Kórussal istendicsőítő, tradicionális gospel dalokat ad
elő. Ezek mondanivalóját átérezve a
színpadon egy megismételhetetlen,
egyszeri produkció születik meg. Küldetésük, hogy a dalszövegeiken keresztül a hit, a remény és a szeretet
kapaszkodót nyújtson a gyerekek és
minden ember számára.
A helyi egyesület működésével azt
a célt tűzte ki, hogy a gospel műfajt
minél nagyobb körben megismertesse. Az alapító okiratuk szerint további kóruskapcsolatok kialakítására és
ápolására törekednek. A zenéjükkel
az emberek lelkét kívánják megérinteni, így az idei jubileumi év kapcsán
egy nagyszabású koncertet is tarta-

nak novemberben. Itt a régi, valaha volt kórustagokat összegyűjtve
terveznek egy nagy közös éneklést.
Felajánlás révén a próbák ősztől a
Floriana Könyvtárban fognak zajlani.
A csapat komoly szakmai segítséget
kap a felkészülési időre és a koncert
létrejöttére.
A kórus életében kiemelkedő jelentőséggel bír az a zenei mesterkurzus,
amit Balatonbogláron a világhírű
gospel énekes, Bolyki Balázs tartott
a tagoknak. A képzés szakmailag
nagy élmény volt számukra, aminek
a végét egy templomi nagykoncerttel
koronáztak meg. Emellett a kórusvezető kiemelte: „Számunkra mindig a
közönség a legnagyobb elismerés.”
Nem véletlen tehát, hogy a lelkes,
a gospel zene iránt elhivatott kórus
kisvárosunk kulturális életének egyik
kiemelkedő színfoltja.
A kórus továbbra is szeretettel várja
csapatába kortól, nemtől függetlenül
az énekelni vágyókat, a zenei képzettséggel vagy hangszeres tudással rendelkezőket, de nagyon örülnek a jó
hallással és ritmusérzékkel rendelkező lelkes amatőröknek is. Jelentkezni
folyamatosan lehet a szanisziszi@
gmail.com címen vagy a 06-20/58187-67-es telefonszámon Palkóné
Hufnágel Éva kórusvezetőnél.
Szakál Borostyán

Kalandozás az Orségben
nevezetességeivel. Ellátogattak Pankaszra, ahol megnézték a Szoknyás
haranglábat, Őriszentpéteren rácsodálkoztak a gyönyörű környezetben
fekvő 800 éves Árpád-kori templomra. Szalafő-Pityerszeren az Őrségi népi Műemlékegyüttest vehették
szemügyre.

A Floriana Könyvtár és Csákvár Város
Önkormányzata a Nemzeti Kulturális
Alaptól nyert pályázati forrásból, első
alkalommal szervezte meg 5 napos
Honismereti Táborát Őrimagyarósdon, az Őrségi Nemzeti Park területén.
15 gyermek kapott lehetőséget, hogy
öt nap alatt megismerkedjen az Őrség népi építészeti sajátosságaival,
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A táborozó gyerekek kis ízelítőt kaphattak a népi kismesterségek avatott
szakembereitől is. Megvizsgálhatták a csákvári és az őrségi fazekasok
munkája közötti különbséget, és a
korongozást is kipróbálhatták. Lovasbemutatón is részt vehettek, majd
mindenki fel is ülhetett a nyeregbe.
A Hegyhátsáli csillagvizsgálóban hatalmas távcsövekkel kémlelhették a
Holdat a Jupitert és a Szaturnuszt.
Több alkalommal bebarangolták a
Malomgát tanösvényt, ismerkedtek
a környék állat- és növényvilágával.
Nagyon tetszett mindenkinek az íjá-

szat. Minden gyermek kipróbálhatta
a faégetés és gyertyadíszítés fortélyát, szívesen készítettek karkötőket
zsinórból, gyöngyből.
Nagy sikere volt a szabadidős tevékenységeknek is: az elmaradhatatlan
focimeccseknek,
csocsóbajnokságoknak, tollaslabda versenyeknek. A
programot szalonnasütés és kürtöskalácssütés is színesítette.

Tartalmas, feledhetetlen programokban gazdag öt napot tölthettek el a
gyerekek az Őrség gyönyörű vidékén.
Köszönet a támogatóknak: Csákvár
Város Önkormányzata, Illés Szabolcs,
Iszkádi Erika, Nagy Sándor - Aqvital,
Szabó Péter, Bederna Vilmos – CBA
Príma, Csákvári TSZ Horgászegyesület.
Scheffer Tímea
Knauszné Szmolka Leila
Knausz Imre

Képünk van róla

Bárcsak soha ne lenne vége!
Sok-sok napsütés, kiváló programok
és nagyszerű társaság. Ez lehetett
az idei úszótábor sikerének titka. Az
edzéseken kellően elfáradtunk, a
strandolást mégsem tudtuk megunni. Szívesen emlékszünk majd vissza
arra, hogyan fedeztük fel a Koronás
Park szinte minden zegzugát, mekkorákat nevettünk Gru újabb kalandja-

in a moziban, milyen jót fürödtünk a
Velencei-tóban, és arra, hogyan etettük a Csónakázó tó kacsáit. Visszavágyunk a játszóházba is! Újra kifosztanánk a strand hot-dog készletét,
a kiváló pizzából is falatozgatnánk
bármikor.
Csak az vígasztal bennünket: jövőre
újra együtt!
az „úszótáboros csapat”

Wittenbergi zarándoklat
Augusztus 12-én délelőtt 9.00k-or a
budapesti Deák térről egy négytagú
zarándokcsapat indul Luther Márton

városába, Wittenbergbe. A társaság
ezzel a zarándoklattal kívánja felhívni
a figyelmet a reformáció kezdetének

Burián Miklós Alkotótábor
Jól megszokott módon ezen a nyáron
is egy hetet töltöttünk Környebányán
az Erdei Iskolában. A már több,
mint két évtizedes Burián Miklós
Alkotótáborban idén 32 gyermek
kézműveskedett, játszott önfeledten
a Vértes-hegység egyik legmegnyugtatóbb szegletében. A június 25-e és
július 2-a közötti napok alkotással,
nevetéssel, jó kedvvel és sok boldog pillanattal teltek. A táborvezető
Szakálné Dornyi Erzsi néni volt, aki
mellett Pállné Klupács Ibolya néni
és Szajkóné Medgyesi Betti néni
tanárnők, valamint Bodrogai Dóra
és Benics Réka felügyelte a táborozókat. A fiatalok a rajzolás és festés
mellett minden nap újféle kézműves
technikák megismerésével készíthettek dísz- és használati tárgyakat (csi-

peszpillangó, asztali tolltartó, palackjáték, gyöngyszövés, gyöngyállatka,
festett tányér, stb.). A jó időnek köszönhetően azonban az önfeledt
alkotómunka mellett a tábor nagy
udvarát, játszóterét és focipályáját is
kihasználták a gyerekek. Ezt a nyári,
eseménydús hetet fájó szívvel zártuk
le, azonban a díjazások, színdarabok,
táncos produkciók és a közös éneklés
sem maradt el. A hagyományoknak
megfelelően mindannyian megfogadtuk, hogy jövőre ismét ott találkozunk.

500 éves évfordulójára. Az ötlet a
kiskunhalasi Jeszenszky Péter hos�szútávfutó fejéből pattant ki: „Itt futok, másként nem tehetek! Hív a táv,
és én nem tudok ellenállni.” Péter
a 810 km-es távot futva teszi meg,
a vállalkozása sikerre vitelében pedig hárman segítik. A segítők között
két csákvári nevet is találunk. Bokor
Béla egy kaposvári futótárssal (Győri
Gábor) együtt a napi távokat váltva
biciklivel és futva teszi meg, míg a
csomagokat, felszereléseket szállító járművet Mészáros Nelli vezeti.
Naponta átlagosan 50-55 kilométert tesznek meg, így a zarándoklat
terv szerint 15 napot vesz igénybe,
a csapat pedig előreláthatóan a wittenbergi magyar napok idején (augusztus 24-27) ér majd célba. Az érkezés tervezett időpontja augusztus

26. (szombat) 17.30. A zarándoklat
a facebook-on, online térképen és
különböző médiafelületeken folyamatosan követhető. GPS térképen
mozgó pontként látható a csapat, így
lehetőség adódik akár arra is, hogy
egy-egy szakaszra bárki becsatlakozzon. Ezenkívül Náray Balázs rádióriporter a magyar szakaszon kíséri a
zarándoklatot, így a Kossuth Rádióban is hallhatnak bejelentkezést az
érdeklődők.

A tábor szervezői és résztvevői nevében szeretnénk megköszönni a
szponzorok támogatását!
Szakál Borostyán

A „Reformáció 500 emlékfutás”
facebook csoport oldala: http://bit.
ly/2eLjEAN
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Eseménynaptár
2017.8.5. – 2017.9.30.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK

VÁROSI ESEMÉNYEK

Római Katolikus Egyház

AUGUSZTUS

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

5. 17.00
19. 17.00
20.
25. 21.00

Szakál Antal képzőművész kiállítás megnyitója • Csákvár Emlékház
Kopjafa álltás • Szabadság tér
Floriana Nap • Pihenőpark
Kárpátia koncert • Tersztyánszky Ödön Sportközpont

SZEPTEMBER
16. 15.00 Kulturális Örökség Napja • Esterházy kastély
29.
Idősek Napja • Publo díszterme
30.
XVIII. Mihály napi Lovas- és Pásztortalálkozó • Csikó akol

AUGUSZTUS
6. Urunk színeváltozása
13. Évközi 19. vasárnap
20. Szent István király, Magyarország fővédőszentje
27. Évközi 21. vasárnap
Augusztus 7-11 között lesz a hittantábor Vértesbogláron, a Vérteslovas
Tanyán.

SZEPTEMBER
3. Évközi 22. vasárnap
10. Egyházmegyei Zarándoklat Bodajkra - elsőáldozók zarándoklata
Újraindult a plébánia honlapja. Az elérhetősége: www.csp.eoldal.hu
Péntekenként 20.00 órától 22 óráig paplak partyt tartunk a plébánián.
Mindenkit szeretettel várunk.

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2017. július 5-én Till Batus a Gyümölcs utcába,
2017. július 6-án Krausz Félix a Kálvária utcába,
2017. július 7-én Magosi Dániel a Móricz Zsigmond utcába,
2017. július 14-én Karel Jázmin a Petőfi utcába,
2017. július 19-én Farkas Luca a Berényi utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!

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

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

Evangélikus Egyház
Augusztus
6. 11.00 úrvacsorai istentisztelet
6 - 13. Pyrbaumi - csákvári ifjúsági tábor Balatongyörökön
13. 11.00 táborzáró istentisztelet - Igét hirdet: Klaus Eyselein lelkész (vas.)
20. 11.00 istentisztelet (vasárnap)
27. 11.00 istentisztelet - GAS szószékcsere – igét hirdet: Klimentné Ferenczi
Andrea lelkésznő

Szeptember
3. 11.00 Úrvacsorai Istentisztelet
Augusztus hónap igéje:
Pál apostol így tett bizonyságot:
„De mivel Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak.” (Apostolok cselekedetei 26,22)

6

  

Meseíró
pályázat
A FLORIANA KÖNYVTÁR MESEÍRÓ PÁLYÁZATOT hirdet.
Bárki pályázhat – életkori megkötés nincs. Várjuk a gyerekek, felnőttek, nagyszülők jelentkezését 0 – 100 éves korig. Olyan meséket várunk, amiket a jelentkezők maguk írnak, bepillantást engedve saját titokzatos mesevilágukba.
A művek témája szabadon választott.
Terjedelme kb. 3 gépelt A/4-es oldal.
Illusztráció lehetséges.
Beadási határidő: 2017. szeptember 30.
Benyújtható jeligével ellátva postán vagy személyesen a Floriana
Könyvtárban (Csákvár, Széchenyi u. 8.), vagy elektronikus úton a
florianakonyvtar@gmail.com e-mail címre.
A pályázaton kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, életkorát, címét,
ha van, telefonszámát és e-mail címét, valamint „Floriana meseíró
pályázat”.
Egy versenyző több pályaművel is nevezhet.
Elbírálása két kategóriában történik: külön díjazzuk a 16 év alatti gyermekeket
és a 16 év feletti felnőtteket. A győztesek értékes könyvutalványokat nyernek.
A mesemondó verseny és rajzpályázat sikerén felbuzdulva, ezt a programot
is továbbgondoltuk. Az évek alatt összegyűjtött mesékből egy mesekönyvet
szeretnénk készíteni.
Szekeresné Horváth Zsuzsanna

Képünk van róla

Új könyveink
Ízelítő a Floriana Könyvtár legújabb könyveiből:

Horgász- és fürdotábor Balatonakaliban
Ha nyár, akkor Balaton. Akár ez a
mondat is lehetne a mottója az idei
peca- és fürdőtábornak, amit Balatonakaliban szervezett meg az
Esterházy iskola. A július 3-tól, egy
héten át tartó táborban 74 gyermek
vakációzhatott, akikre a táborvezető
Jankyné Kővári Csilla néni mellett
Csányi Noémi néni, S. Molnár Gyuláné Jucus néni, Szakálné Dornyi
Erzsi néni és Takácsné Járosi Zsuzsa
néni tanárnők, valamint Nádori Laci
tanár bácsi felügyeltek. A jó időnek
köszönhetően a dél előtti és utáni
órákat is fürdőzéssel tölthették a táborozók, természetesen a káros UV
sugárzás elleni előírásokat betartva.
A tikkasztó hőségben azért jutott idő
kézműves foglalkozásokra (pl.: gyöngyözés) is, de a tábori élet szerves
részét képező sportolás sem maradhatott el. Csocsó- és tollaslabda versenyt rendeztek a táborozók között,
emellett a strandon egy bajnokságra
is beneveztek a fiatalok, ahol a fiúk
méltón védték meg a csákvári focisták jó hírnevét. A horgászás szerel-

mesei sem unatkoztak, hiszen Laci
bácsi vezetésével minden napot egy
hajnali pecázással kezdtek, majd időjárástól függően a nap további részeiben folytatták azt. A héten kifogott
halakat pénteken nyársra tűzött szalonnák mellett sütötték meg, majd
fogyasztották el a tábor lakói. A kis
horgászok szombaton délelőtt egy
verseny keretében is összemérték
tudásukat és ügyességüket. Továbbá
este egy ingyenes Alma Együttes koncerten is részt vehettek a csákváriak.
A versenyeredmények kihirdetésével
egybekötött táborzáró és díjátadó
után egy esti fürdőzésre is sor került.
A biztonság kedvéért minden táborozó egy sötétben világító karkötőt kapott. A közel 35 foknak köszönhetően
a vasárnapot is a Balaton partján töltötték a táborozók, majd lebarnulva,
szép emlékekkel és kellemes érzéssel
érkeztek haza, megfogadva, hogy jövőre ismét együtt töltenek egy hetet
a magyar tengernél.
Szakál Borostyán

Andorka Rudolf:
Andrea Küssner-Neubert:
Bartos Erika:
Bartos Erika:
Bede Béla:
Békés Itala:
Berg Judit:
Borsa Brown:
Cathy Kelly:
Colleen Hoover:
Danielle Steel:
Diana Gabaldon:
Diane Ackerman:
Danielle Steel:
Donna Tartt:
F. Scott Fitzgerald:
Finy Petra:
Gerlóczy Márton:
Gerlóczy Márton:
Hankiss Elemér:
Hantz-Lám Irén:
Helmut Weyhreter:
Hernádi Sándor:
Horváthné Csapucha Klára:
J. D. Salinger:
J. K. Rowling:
Jeff Kinney:
Jeffrey Archer:
Jessica Joelle Alexander:
John Lennox:
Juan Pablo Escobar:
Kathryn Croft:
Kriston Andrea:
Leiner Laura:
Mai Jia:
Manfred Baur:
Michel Houellebecq:
Mike Smith:
Nagy Lajos:
Napoleon:
Nicola Yoon:
Orhan Pamuk:
P. G. Wodehouse:
Paula Hawkins:
R. Kerényi Angelika:
Rachel Hawkins:
Rachel Hawkins:
Rachel Hawkins:
Rachel Hawkins:
Rainer Hermann:
Robert Lawson:
Sarah Lotz:
Sarah Pinborough:
Simon V. László:
Stefan Hertmans:
Stephen King:
Stephen King:
Szendrey Júlia:
Szerb Antal:
Szvetlana Alekszijevics:
Szvetlana Alekszijevics:
Tóth Krisztina:
Thomas Brezina:
Thomas Brezina:
Thomas Brezina:
Tuzson Zoltán:
Umberto Eco:
Varró Dániel:
Varró Dániel:

Bevezetés a szociológiába
Készíts hangszert!
Te is voltál kicsi, dédmama?
Te is voltál kicsi, dédpapa?
Magyar népi kézművesség
Égi játszótársak
Hisztimesék
Az Arab lánya 2.
Párizsban kezdődött
Maybe Someday – Egy nap talán
Varázslat
Őszi dobszó I-II. (Outlander 4.)
Menedék
Varázslat
Az Aranypinty
A nagy Gatsby
A fűszerkatona
Elvonókúra
Igazolt hiányzás
Az ezerarcú én
Torockó, Torockószentgyörgy
A koncentrációs képességek fejlesztése
Elmemozgató nyelvi játékok
A kreativitás játékos fejlesztése az óvodában
Rozsban a fogó
Legendás állatok és megfigyelésük
Egy ropi filmes naplója
Egy igaz férfi (Clifton-krónika 7.)
Gyereknevelés dán módra
Isten és Stephen Hawking
Apám, a drogbáró
A lány, akinek nincs múltja
Kriston intim torna
Egyszer (Bexi 6.)
Kódfejtő
Találmányok – A fejlődés mérföldkövei
Behódolás
Boko Haram
Képtelen természetrajz
Az uralkodás művészete
Minden, minden
A piros hajú nő
A leleményes szövetséges
A víz mélyén
Váláshelyzet
Hex Hall
Démonüveg (Hex Hall 2.)
Megbűvölve (Hex Hall 3.)
Kísértetsuli (Hex Hall spin off)
Az Iszlám Állam
Az Anya
A negyedik nap (A hármak 2.)
Ne higgy a szemének!
Úton Böjte Csabával
Háború és terpentin
Callai farkasok (A Setét Torony 5.)
A Setét Torony (A Setét Torony 7.)
„Naponként árvább”
A világ sokkal több…
Csernobili ima
Elhordott múltjaink
A lány, aki nem beszélt
A lovarda fantomja (Tigris kommandó 2.)
A kísértetrepülő (Tigris kommandó 3.)
Robotlovagok (Tigris kommandó 4.)
Furfangos fejtörő feladatok gyerekeknek
Mutatványszám
Mi lett hova?
Szívdesszert
Gombaszakértői praktikum
Nálatok laknak-e állatok?– A Kaláka együttes dalai
Óvodai nevelés játékkal, mesével: Nyár
Óvodai nevelés játékkal, mesével: Tél

Kedves Olvasóink!

Értesítjük önöket, hogy a Floriana Könyvtár 2017. augusztus 1-12-ig zárva tart.
Nyitás augusztus 15-én, kedden.
Kellemes nyaralást, jó pihenést kívánunk!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Hirdetések

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

A Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon Családok Átmeneti
Otthona családgondozói munkakörbe rész vagy teljes munkaidőben
munkatársat keres.
Munkavégzés helye: Csákvár, 8083 Széchenyi u. 15.
Feltétel: felsőfokú szociális végzettség, gyermekvédelemben eltöltött
legalább 3-5 éves gyakorlat.
Érdeklődni lehet: tel.: 06-22-582-125, csakvar@szeretetszolgalat.hu

  

A Csákvár- Gánt Televízió
tájékoztatja kedves nézőit,
hogy augusztusban
technikai okok miatt
műsorszünetet tart.

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

Családgondozói állás
a Szent Vince Otthon Családok Átmeneti Otthonában,
Csákváron
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Csákvár-Gánt Tv

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik Ágoston Rudolfné temetésére virágot hoztak, gyászunkban osztoztak. Külön köszönet
a gondozási központ házi gondozójának, főnővérének, nővéreinek,
minden dolgozójának szeretetteljes,
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

APRÓHIRDETÉS

Csákvári-Bodméri Hírmondó

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

Kiadó: Csákvár Város
és Bodmér Község Önkormányzata
Készült: Kék Elefánt Nyomda
Székesfehérvár, Jancsár köz 2.
Tel./Fax: (22)338-674
kekelefantnyomda@gmail.com

1000 m2-es belterületi építési telek
eladó Csákváron. 2,5 millió Ft.
Érdeklődni: 06-20/592-33-88

300 literes fagyasztóláda eladó, vagy
4 fiókos fagyasztószekrényre cserélhető. Érdeklődni: 06-20/394-62-35

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: augusztus 31.

