BENNÜNKET KÉPVISELNEK
Csákvár Város és Bodmér Község Képviselő-testület írásos
tájékoztatója.

NYÁRI TÁBOROK

BODMÉR
Bodmér Községről szóló aktualitások egy teljes oldalon.

2. oldal

3. oldal

Táborozási lehetőségek akár
6-20 éves korig a helyi intézmények, szervezetek, egyházak szervezsében.
5. oldal

KÉPÜNK VAN RÓLA
Képes tudósítások városunk
életéből, az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.
5-7. oldal

Csákvári-Bodméri Hírmondó
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Csányi László születésének évfordulóján
ismét megrendezték a kórustalálkozót

Nyolcadik alkalommal került megrendezésre Csákváron 2018. április
21-én a dr. Csányi László Kórustalálkozó.
Délelőtt a gyerekkórusok zenei kalandozáson vettek részt a barokk
korban. A csákvári énekkarosokon
kívül Bicskéről, Budapestről, Gántról, Vértesboglárról, Oroszlányból és
Székesfehérvárról érkezett mintegy
80 gyerek megismerkedhetett a barokk furulya családdal, kipróbálhatta
a fuvolákat, trombitákat, harsonát
és kürtöt is. A hangszerek világába a
Dallam AMI tanárai és az Oroszlányi
Bányász Koncert Fúvószenekar zenészei kalauzolták a résztvevőket. Az
egyik állomáson igazi barokk ruhákat
öltöttek és a vonószenekar kíséretével, Bodrogainé Erzsi néni irányításával táncoltak.
Végül egy hangversennyel búcsúztak egymástól, közösen énekelve a
legendás MRT Gyerekkórusának kánonját: Sej, haj állj elő szekér...
Ebéd után pusztabuszos túrán ismerkedtek városunkkal a vendégek,

majd a Csákvár Emlékháznál megkoszorúzták dr. Csányi László emléktábláját. Itt Bokodi István a VMBKE
elnöke mondott emlékező gondolatokat, az oroszlányi népdalosok mutatták be műsorukat. 14 órakor Csányi László szülőházánál találkoztak a
felnőttek és a gyerekek. Knausz Imre
alpolgármester méltatta Csákvár
híres szülöttét és Adamóczki Mária
volt kórustag emlékezett a kórusban
eltöltött évekre. Ezután elhelyezték
az emlékezés koszorúit az emléktáblánál az Esti dal éneklésével.
A kórusok hangversenye a Református templomban 15 órakor kezdődött. Az énekkarok bemutatkozása
után felejthetetlen élmény volt a
mintegy 200 vendégnek Csányi Valéria - a karmester házaspár lányának
- lelkesítő szava az éneklés öröméről,
jelentőségéről.
Lelkesen énekeltük Valéria vezényletével Bach : Parasztkantátáját a
budapesti Pagoda Vokál, a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Kamarakórusa, valamint a csákvári
kórusok: az Összhang Nőikar, a Cim-

borák Férfikar, a Harangvirág Dalkör
és a Harmónia Floriána Evangélikus
Vegyeskar, zongorán közreműködött
Szebik Ildikó az Evangélikus Gyülekezet karnagya. A hangverseny után
jó hangulatú beszélgetés és dalolás
zárta ezt a tartalmas napot. Méltó

ünnepe volt az együtt éneklésnek,
amely a művészet pártolók segítségével valósulhatott meg. Köszönet
érte. Valósággá vált Kodály Zoltán
gondolata: „A zene az élet szépségét,
s ami benne érték, azt mind meghatványozza!”
VMBKE
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Városi megemlékezés a Huszár Emlékműnél

Rendező: Csákvár Város Önkormányzata

Összefoglaló a csákvári képviselő-testület
áprilisi üléseiről
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete zárt üléssel indította 2018. április 24-i ülésnapját,
amelyen – a Székesfehérvári Tankerületi Központ kérésére – egyetlen
napirendi pontként véleményezte az
Esterházy Móric Nyelvoktató Német
Nemzetiségi Általános Iskola igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatot.
Ezt követő nyilvános ülésén – a két
ülés között végzett munkáról és a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása után – hatályon kívül helyzete a
képviselő-testület az önkormányzati
hatósági ügyben az elektronikus kapcsolattartásról szóló 26/2016. (XII.
Támogatott szervezet
Gyémánt Gospel Egyesület

01.) önkormányzati rendeletet. Ennek eredményeként, a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően
– megnyílik az önkormányzat és az
ügyfelek elektronikus kapcsolattartásának lehetősége az önkormányzati
hatósági ügyek területén is.
A Csákvári Mentőállomás 2017. évi
beszámolójának tudomásul vétele után elfogadták a képviselők a
Fejérvíz Zrt.-vel a Gördülő Fejlesztési Terv megvalósítása érdekében
kötendő – ivóvízhálózat fejlesztésről
szóló – szerződést, majd az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztató tudomásul vételéről döntöttek.
Megítélt támogatás (Ft)
50.000

Csákvári Római Katolikus Plébánia

100.000

Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület

100.000

Csákvári Természetjáró Egyesület

50.000

Vaskapu Hagyományőrző Egyesület

200.000

Csákvári Tűzoltó Egyesület

300.000

Csákvári TSZ Horgász Egyesület

200.000

Csákvári Polgárőrség

200.000

Floriana Egyesület

100.000

Csőváz Kerékpáros Sportegyesület
Dallam AMI

50.000

Nagy érdeklődés előzte meg az államháztartáson kívüli szervezetek
támogatására kiírt önkormányzati
pályázat értékelését. A pályázó szervezetek által elnyert – összességében
2.150.000 Ft összegű – működési/
felhalmozási támogatás felosztását a
mellékelt táblázat tartalmazza.
Döntött még a képviselő-testület a
Pro Vértes Zrt. támogatási kérelméről, majd a tervezett közvilágítás fejlesztés műszaki tartalmának, pénzügyi feltételeinek pontosítását és
a közreműködő közbeszerzési szakértőre történő javaslat megtételét
kérte a hivataltól. Az időmúlásra és a
körülmények változására tekintettel
hozzájárultak a képviselők a Csákvár,
1416/2 hrsz.-ú ingatlanon az önkormányzat javára fennálló elidegenítési
és terhelési tilalom törléséhez, továbbá pályázat benyújtásáról határoztak a Szent István utca és a Szilárd
Gyula utca burkolatának mintegy
12,8 millió forintból megvalósuló felújítása érdekében az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása című felhívásra. Ehhez az
önkormányzat saját költségvetéséből
közel 2 millió forintot biztosít.
Mindezeken kívül döntés született:
• a városközpont fejlesztés nyílt köz-

800.000

beszerzési eljárásának megindításáról,
• a Tompa Mihály utcai út felújítással
összefüggő pótmunkák megrendeléséről, valamint a Szent Mihály tér
– Jókai utcai becsatlakozó út felújítására árajánlat-kérésről,
• a muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt pályázaton (Kubinyi
Ágoston Program) való részvételről,
• a Vaskapu Hagyományőrző Egyesület és a Csákvári Lovasbarátok Köre
Egyesület által szervezett Úttörő téri
nosztalgia majális ingyenes közterület-használattal és eszközökkel történő önkormányzati támogatásáról,
• a településkép védelméről szóló
rendelet törvényességi felügyeleti eljárást követő felülvizsgálatáról,
• a KEHOP-1.2.1 „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” elnevezésű pályázaton való
indulásról,
• a „Pléh” épületében található önkormányzati tulajdonú hűtőkamra
bruttó 150 ezer forintért történő értékesítéséről, a vevőt terhelő bontási
és elszállítási költségek mellett.
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

Ülésezett a bodméri képviselő-testület
Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2018. április 25.
napján tartotta munkaterv szerinti
rendes ülését, amelyen a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és a két ülés között végzett munkáról
szóló jelentés elfogadása után döntés született a 10/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről, ezáltal lehetőség nyílik
a jövőben az ügyfelek és az önkormányzat közötti elektronikus kapcsolattartásra önkormányzati hatósági
ügyekben is.
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Elfogadták a képviselők a LiquidPorter Kommunális Szolgáltató Kft.
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-szállításról, elhelyezésről szóló beszámolóját a szolgáltatás díjának változatlanul hagyása
mellett, majd jóváhagyták a megyei
Vörösmarty Mihály Könyvtár Könyvtárellátási Szakellátó Rendszerben
végzett 2017. évi tevékenységéről
szóló szakmai beszámolóját.
Tájékoztató hangzott el ezt követően
a falu- és tanyagondnoki alapképzés-

ről, mely a közszolgáltatás biztosításának alapvető feltétele, ezért az
annak elvégzésével összefüggő költségeket az önkormányzat a 2018. évi
költségvetése terhére biztosította.
Döntés született a Pro Vértes Nonprofit Kft. támogatási kérelméről és
a WIFI4EU kezdeményezésben való
részvételről. Végül az aktuális ügyek
napirend keretében tárgyaltak a
képviselők a július 15-16-i Családi
Napról, az augusztus 19-én megrendezésre kerülő augusztus 20-i ün-

nepségről, az állatkerti látogatásról,
a felújítandó utcák padkanyeséséről
és a Faluház villamoshálózatának
részleges felújításáról.
Az ülés jegyzőkönyvét Bodmér Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.bodmer.hu) és – ügyfélfogadási időben – a Faluházban
megtekinthetik az érdeklődők.
Katona László
polgármester

Kerti hulladék kezelése
Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi környezet
védelméről, a közterületek rendjéről
és köztisztaságról, valamint az avar
és kerti hulladék égetéséről szóló
6/2015. (VI. 30) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) értelmében a kerti
hulladék kezelésének módja elsősorban a komposztálás, vagy a szelektív
hulladékgyűjtést végző szolgáltatóval
való elszállíttatás (5. §).

Az önkormányzati rendelet 6. §-a értelmében:
„(1) Az avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet
sor, ha eltávolítása, hasznosítása
más módon nem lehetséges.
(2) Avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetése egész évben
a.) szerdán egész nap,
b.) szombaton 12:00-ig
engedélyezett szélmentes időben.”

A fenti jogszabályi rendelkezés mindenkire kötelező, ettől eltérő időpontban avart és kerti hulladékot
égetni tilos! A rendelkezés megsértőivel szemben bejelentésre, vagy
hivatalból eljárást indít a Csákvári
Közös Önkormányzati Hivatal.
Felhívom továbbá a bodméri lakosok
figyelmét arra, hogy az önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése a.)
pontja értelmében:

„A közösségi együttélés alapvető
szabályai szerint a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti
járdaszakasz, járda hiányában egy
méter széles területsáv, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladék eltávolításáról.”
Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Tavaszi zsongás Bodméron
egy spontán bál is kerekedett, zenészekkel.

Idén igazán megadták a módját
Bodméron a tél búcsúztatásának.
Igényesen összeállított jelmezekben vonultak fel a farsangolók a
Faluházán megtartott bálba. Igazi,
élő zenés mulatságban vígadott a
falu jó néhány családja, ahol a népszerű, töki zenészek húzták a talpalávalót. Süteményektől és jófajta
italoktól roskadoztak az asztalok,
de volt hurka is, meg persze pálinka
bőven, szalagos fánk több vájlingra
való. Nem is maradtak éhesen sem
a Hupikék Törpikék, sem a Nagy
Ho-ho-ho-horgász, ahogy Spongya
Bob, Kéményseprő, Mekk mester,
Boszi, Karácsonyfa és Minnie sem.
A jelmezversenyt az indián házaspár

nyerte, akiknek rezes bőrét, hosszú,
fekete hajkoronáját és villanó tekintetét az egész sokadalom a legtöbbre
értékelte. A nyereményül felajánlott
tortából persze jutott mindenkinek.
Március elején híre ment a faluban,
hogy Patakiék pincéjében lakik egy
manó, akit Zsoltinak hívnak, és aki
mindig édességgel várja a gyerekeket. A bodméri kicsik nagyon kíváncsiak lettek Zsolti manóra, aki egy
levelet is hagyott nekik, amelyben
egy izgalmas kirándulásra hívta meg
őket. Az ígérte, hogy az akadályokat
sikeresen leküzdők ajándékot is kapnak, így aztán a gyerekek felkereked-

tek és körbejárták a falut állomásról
állomásra, ahol különböző feladatokat kellett teljesíteniük. A túra nagyon jól sikerült és a gyerekcsapat
a pincemanótól meg is kapta méltó
jutalmát.

Április elején kis falunkat színpompás
díszbe öltöztette a tavasz és a dolgos
közösség. Idén nem csak a virágtartók teltek meg színes árvácskákkal. A
buszfordulóban a falubeliek felajánlásainak (külön köszönet Kissné Barta Tündének) és a lelkes közösségi
munkának köszönhetően különleges
egynyári-kompozíciókban gyönyörködhetnek az arra járók. Az ágyásokba mézvirág, petúnia, árvácska, büdöske és szőlővirág is került. Április
7-én a kertészkedők a papkertet is
rendbe tették, megmetszették a gyümölcsfákat is. A munka végeztével a
résztvevők meg is ebédelhettek: egy
jó tányér babgulyás volt mindenki jutalma.

Húsvétkor összegyűltek a családok a
templomkertben, hogy az istentisztelet után együtt ünnepeljenek. A
kicsik tojásvadászatban versenyezhettek, míg a nagyobbak ettek-ittak,
beszélgettek. A falubeliek gondoskodtak az alkalomhoz illő állatsimogatóról is: nyulacskák és báránykák
tették még vidámabbá a gyerekek
napját. Az ünneplés délután is folytatódott, sőt este a faluházban még

Májusban és júniusban folytatódnak
a közösségi programok Bodméron.
A szervezőknek köszönhetően majdnem százfős társaság utazik Budapestre, a Fővárosi Állat- és Növénykertbe. Június 16-án pedig Családi
napra hívnak és várnak minden kedves érdeklődőt a falubeliek, színes
programokkal, ételekkel, italokkal és
éjszakába nyúló, zenés-táncos mulatsággal.
- a szervezők -

Mráz Tamás sikerei
Az idei év első kiemelt díjugrató versenyét rendezték meg mintegy hétszáz starttal Bábolnán. Huszonkét
lovas versengett a 150 cm-es Grand
Prix-n, amelyet hibátlan lovaglásával Mráz Tamás, a Castilia Kft. lovasa nyert meg – nagyszerű formában
ugró – Astral C nevű lovával, és Ta-

más az ötödik helyezést is megszerezte Spartacus Hotel Kapitánnyal.
Gratulálok, és sok sikert kívánok a további versenyzéshez!
Katona László
polgármester
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Összefogtunk
Nagy szervezés, egyeztetések, sok
munka előzte meg az április 30-ai
Nosztalgia Térbulit. Újra bebizonyosodott, hogy fantasztikus emberek
lakják Csákvár városát. Már több
alkalommal tapasztaltuk, hogy azok
az emberek, akiket megkerestünk az
elképzelésünkkel, azonnal mellénk
álltak a lehetőségeikkel, akaratukkal,
jó szándékukkal.
A buli zenés megnyitóval indult, ezt
követte a kispályás foci, főzőverseny,
gyermekprogramok, rendőrségi és
katasztrófa védelmi programok, illetve a pusztabuszozás. Óriási sikere
volt a Harleys barátaink motoroztatásának. Délután a pályán szurkolhattunk a Vidi Öregfiúk-Csákvár Öregfiúk
mérkőzésen. A színpadon nagy sikere
volt a Gánti-, a Vértesboglári tánccsoportnak, a nálunk vendégségben
lévő Kárpátaljai Császlóci ének csoportnak. Nagy várakozás előzte meg
a mányi mazsorettes lányok bevonulását és előadását a biatorbágyi
fúvósok kíséretében. Ezt követően
helyi önkéntes tűzoltók közreműködésével felállítottuk a májfát. Közben
a Viking együttes lépett színpadra
fantasztikus hangulatot csinálva.
Este fellobbant a tábortűz. Az este
meglepetés tűzijátéka egyszer csak
bevilágította a teret, melyet Ódor
Gyuri rendezett. Egy fantasztikus napot zártunk hajnali 2-kor.
Köszönjük, hogy eljöttetek, nevette-

tek, örültetek és jól éreztük magunkat együtt!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a barátainknak, akiknek a
segítsége és támogatása erősített és
sikerre vitt bennünket!
Köszönet:
• Illés Szabolcs Polgármester Úrnak
a rendezvény eszközeinek biztosításáért
• Csákvári Önkormányzatnak a támogatást
• Schneider Bélának a foci kupákért
és a Vidi Öregfiúk mérkőzés lehetőségéért
• Viszló Leventének a rendezvénysátorért és a Kárpátaljai vendégeink
szálláslehetőségéért
• Spar Áruház húsüzemének az
ebédhez biztosított húsért
• Farkas-Bozsik Gábornak az egész
napos nagyszerű zenékért és konferálásért
• Laci Bácsi Konyhája dolgozóinak az
ebéd elkészítéséért
• Varga-Kiss Rékának, Kiss Péternének (Zsuzsi), id. Kiss Lászlónénak, ifj.
Kiss Lászlónénak a vendégváró sütemények elkészítéséért és az étkeztetésnél és összepakolásnál nyújtott
segítségéért
• Király Istvánnak és Kiss Rolandnak a
kispályás foci precíz lebonyolításáért
• Kiss Péternek a rendezvény minden
területén nyújtott önzetlen segítségéért

•
Györök
Béláné
Ilonkának,
Cservenkáné Krencz Szilviának,
Magasiné Kudlik Mónikának és csapatának, Görcs Ramónának, Görcs
Biankának, Czvikl Anitának a nagyszerű gyermekprogramokért
• Ódor Gyurinak a tábortűzhöz biztosított fáért
• Herczog Attilának (Misu) a fuvarozásban nyújtott segítségéért és a
Csákvári Öregfiúk mérkőzés megszervezéséért
• Csákvárkútnak a vendégváró italokért
• Zolnai Sándornak a hangosításért
•Bicskei Rendőrségnek a gyerekprogramokért
• Csákvári Önkéntes tűzoltóknak a
gyermekprogramokért
• Csákvár Lovasbarátok Köre Egyesületnek a kocsikáztatásért
• Győri Valériának és édesanyjának
az egész napos munkájukért
• Krasztina Bélának a focipálya nyírásáért és felfestéséért
• Puszta Jánosnak az éjszakai őrzésekért és szervezéséért
• Csákvári Polgárőröknek az utak biztosításáért
• Faddi Vilmosnak és kollégáinak a
vízvételi lehetőségért
• ijf. Györök Bélánénak (Gabó) a főzőverseny körüli tevékenységéért
• Pállné Klupács Ibolyának az oklevelek megírásáért
• Szakál Borostyánnak a vendégek és
a színpadi hostess szerepért
• Bakonyi Jánosnak (Nóniusz) a fuvarozásért

• Pazsa Attilának a földmunkákért
• Kunstár Béla bácsinak a focibírók
biztosításáért
• Bősze Istvánnak a sátorépítés és
bontásnál nyújtott segítségért valamint a szállítási feladatok ellátásáért
• Szalai Gábornak a sátorépítésért
• Császár családnak a rakodásnál
nyújtott segítségéért
• özv. Király Mihálynénak, Pál Imrénének és id. Kiss Lászlónénak a szemét összeszedéséért
• Takács Gábornak a sátorépítés és
bontásban nyújtott segítségéért
Továbbá természetesen nektek, vendégeinknek, mert jelenlétetekkel,
hangulatotokkal fantasztikus bulit
tudtunk csinálni.
A Vaskapu Hagyományőrző egyesület, mint szervezők nevében köszönünk mindent:
Cservenka Géza
Cservenkáné Krencz Szilvia
Györök Béla
Varga Zsiga
Kiss László
Kiss Roland
Varga Péter
Czeizinger Tamás
Következő buli: Májfadöntés és paraszt olimpia
Jellege: batyus buli, melyre a zenét
mi biztosítjuk
„Jöttök lesztek, hoztok esztek!”

Sokan voltunk, mert eljöttetek
Április 22-én került megrendezésre
az elmaradt „túrabot bejárató túra”
a Vaskapu Hagyományőrző Egyesület, a Természetjáró Egyesület és a
Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület összefogásával.
3 távon történt a túrázás, szép számmal vettek részt kicsik és nagyok.
A Vadászkápolnánál készült ebédnek nagy sikere volt, mely csipetkés
szarvasgulyás, házi lángos és vakarcs
volt. Ódor Gyuri barátunk ismét nagy
meglepetést okozott a fantasztikus
mentás jégkockás limonádéjával. A
lovasbarátok szervezésében ló szentelés és vadászkutya szentelés tette
színesebbé a napot. Nagy öröm volt
látni a mintegy 300-350 kilátogatót
és túrázót, ahogy kisebb-nagyobb
társaságban fogyasztották az ételeket és közben egész nap kellemes
zene szórakoztatta őket.
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Megköszönjük minden résztvevőnek,
hogy megtisztelt bennünket a jelenlétükkel!
Szervezők és közreműködők:
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület:
Kiss László
Cservenka Géza
Cservenkáné Krencz Szilvia
Varga Zsiga
Kiss Roland
Varga Péter
Czeizinger Tamás
Csákvári Természetjáró Egyesület:
Dornyi Gergely, Boros Péter és Dornyi
Ágnes
Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület:
Bakonyi János (Nóniusz), Magosi István és barátaik

Nyári táborok

dátum

szervező

tábor neve

korosztály

részvételi díj

táborvezető

helyszín

Június 25-29.

Családsegítő
szolgálat

Honismereti

6-14 év

rászorultság
alapján

Knausz Imre
06-20-4446897

Június 25-29.

Horgászegyesület

Horgásztábor

6-14 év

5.000 Ft

Zolnai Sándor
06-30-5890113

Június 25-29

Dallam AMI

Zenei tábor és
tánctábor

6-20 év

31.000 Ft

Ludányi Tamás
0630/936-1484

Balatonfenyves

Környebánya

Nagyvázsony
Csákvár
Napközis

Június 24-július 1

Általános Iskola

Alkotótábor

6-14 év

29.000 Ft

Tóthné Szakács Noémi
06-20-981-2099
Szakálné Dornyi Erzsébet
06-20-525-0535

Július 2-8.

Általános Iskola

Balatonihorgásztábor

6-14

32.000 Ft

Jankyné Kővári Csilla
06-70-943-5543

Balatonakali

Július 1-7.

Evangélikus
Egyházközség

Hittantábor

6-14 év

15.000 Ft

Szebik Károly
06-20-9509005

Nagyveleg

Július 8-14.

Evangélikus
Egyház

Zengőtábor

6-18 év

Szebik Ildikó
06-20-8245260

Csákvár Ev. Parókia

Július 12-15.

Katolikus
Egyházközség

Ébresztő
Fesztivál

14-19 év

Magosiné Kudlik Mónika
06-20-5464399

Csákvár RK Parókia

Július 29-aug 3.

Evangélikus
Egyházközség

Kis-zengőtábor

6-14 év

Szebik Ildikó
06-20-8245260

Csákvár Ev. Parókia
Napközis

Augusztus 6-10.

Múzeumbaráti Kör

Múzeumtábor

6-14 év

Kunstár Béla
06-30-4150804

Csákvár
Napközis

Augusztus 13-17.

Katolikus
Egyházközség

Hittantábor

6-14 év

10.000 Ft

Magosiné Kudlik Mónika
06-20-5464399

Nagyveleg

Augusztus 5-12.

Evangélikus
Egyházközség

Bajor-Magyar
Ifitábor

14-18 év

25.000 Ft

Szebik Károly
06-20-9509005

Pyrbaum

Augusztus 22-26.

Református
Egyházközség

Hittantábor

6-14 év

ingyenes

Gere Gábor
06-30-3809503

Csákvár
Napközis

5.000 Ft

Képünk van róla
Beszélgessünk a Vértes Múzeumban
nék azokat a turisták számára összehangoltan elérhetővé tenni. Három
témakört választottak, a textilipar,
a szeszipar és az agyagművesség,
kerámia területeit. Magyarországról
tíz helyszín került be az elérhető célpontok közé, ezek mindegyikéről három perces videó készült, és a program emblémájával meg lehet kapni
a programokról minden információt.

Április 20-án is megteltek a széksorok a titokzatos című Genius Loci – A
hely szelleme – programon. Hamar
kiderült, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
munkatársának, Fekete Györgynek a
tájékoztatóját hallhatjuk egy nemzetközi turisztikai programról, amelynek
azért választották ezt a címet, mert
a programra pályázó öt európai ország nem hagyja feledésbe merülni
ipari emlékeit, hagyományait, szeret-

Láthattuk mind a tíz videót, természetesen a nagy hír az volt, hogy a
csákvári helytörténeti gyűjtemény
is szerepel közöttük a helyi fazekasság kiemelkedő hagyományai miatt.
A gyűjtemények többsége sokarcú,
mint maga az élet. A kiskunhalasi
csipkemúzeum és a pápai kékfestő
múzeum képviselte önállóan a textileket, a herendi porcelán manufaktúra és a tiszaszentimrei egyházi pecsétes téglák magán gyűjteménye a
kerámiát, a zirci apátság sörfőzdéje a
szeszipart, a többi helytörténeti keretekbe ágyazottan mutatta be a helyi
mesterségeket. A Nyíregyháza sóstói
skanzen teljes keresztmetszetet ad a
hajdani mesterségekről, életmódról,
kereskedelemről, a székesfehérvári

Rác utcai skanzen a szerb életformát
őrzi, benne a kalaposműhellyel. Kalocsán a Viski Károly Múzeum őrzi a
helytörténeti gyűjtemény kereteiben
a környék textil emlékeit a XIX. század közepétől napjainkig, és kiemelkedő a múzeum ásványgyűjteménye
is. Dunaújvárosba az Intercisa Múzeum ad helyet – többek között - a
helytörténeti gyűjteménynek, de a
program készítője nem állhatta meg,
hogy be ne mutassa a vasmű területén már csak rozsdásodó kiállítási
tárgyként látható gépmonstrumokat
is – mára már ez is történelem.
A tíz összefoglaló után megindult
a fantáziánk, ki merre indulna en�nyi érdekesség láttán, és hogy Csákvárból még mi mindent szeretnénk
megmutatni a világnak, élén a lótenyésztéssel és a lovassporttal. A
programot szervezte és vezette Tóth
Árpádné Marika a tőle megszokott
kedvességgel és figyelmességgel. Jó
volt együtt rácsodálkozni az ismert
és ismeretlen látnivalókra. Köszönjük
lelkes előadónknak és szervezőnknek
is.
Faludi Erika

Gólyahír

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2018. április 1-jén Simon Noémi a
Kossuth utcába,
2018. április 7-én Iski József András
Móricmajorba,
2018. április 8-án Ponyi Benedek István a Szabolcs utcába,
2018. április 12-én Szabó Norbert a
Klapka utcába,
2018. április 13-án Szecskó Bori Emese az Akadémia utcába,
2018. április 30-án Rosta Lara a Szabolcs utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!
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Képünk van róla
A világ legnagyobb csodája
a gyermek

Tavaszi hangverseny
A Dallam Alapfokú Művészeti Iskola
április 11-én tartotta éves számadó
koncertjét a Kórház kultúrtermében.
Az eseményt, ahol a legkiválóbb növendékek szerepeltek, a kis szolfézsesek kórusa nyitotta meg. Minden
hangszer képviseltette magát, több
műsorszámot tanáraikkal együtt adtak elő a növendékek. A néptáncosok tavaszi összeállítását a Barátok
Zenekar kísérte. Az utóbbi idők legszínvonalasabb hangversenyének a
dobos növendékek kamara műsora
és az újonnan alakult Kis Zenekar bemutatkozása volt a csúcspontja.

A Floriana Könyvtár IV. Mesemondó és rajzversenye
Az idén 24 három fős (10 alsó és
14 felső tagozatos) csapat nevezett
a mesemondó és illusztráló versenyünkre, melyet április 26-án tartottunk a házasságkötő teremben.
A rajzokat a mesemondás alatt projektoron ki is vetítettük. Ezen a délutánon mindenki nyert, (a zsűri is)
igazán színvonalas előadásokat és
rajzokat láthattunk.
Senki nem ment haza üres kézzel
(és üres hassal). A helyezettek könyvet és rajzeszközöket, emléklapot és
könyvjelzőt pedig minden résztvevő
kapott a könyvtártól. Idén a B3 TAKARÉK Szövetkezet jóvoltából egyéb értékes ajándékokkal is megtoldhattuk
a díjakat, de minden résztvevő csapatnak is jutott belőle egy kis emlék.
A zsűriben helyet foglaló Vörösmarty
Könyvtár és a Fejér Megyei Művelődési Központ képviselői szintén hoztak különdíjakat az ügyesen szereplő
gyermekeknek.
Díjazott csapatok:
alsós kategória
I. Mazsolák 2. o. – Egyszer volt Budán
kutyavásár
mesélő: Takáts Anna; rajzolók: Takács
Anna, Tóth Kristóf
II. Fekete sereg 3. o. – Egyszer volt Budán kutyavásár
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mesélő: Berki Emília; rajzolók: Gruber
Perla, Kiss Lotti
III. Lakinga 4. o. – Mátyás király és a
huszár
mesélő: Tóth Laura rajzoló: Pakot Gabriella, Fehér Kinga
felsős kategória:
I. Népies hármas 8. o. – Mátyás király
és az igazmondó juhász
mesélő: Magyarics Fanni; rajzolók:
Pausch Kamilla, Palkó Szabasztián
II. Igazságos igazságtalanok 7. o. – Mátyás király kérdése
mesélő: Kovács Alexa; ajzolók: Magasi
Csenge, Mester Bettina
III. Mátyás király krónikásai 6. o. – A
szegény asszony három fia
mesélő: Matern Léna; rajzolók: Csákány Enikő, Szakács Noémi
Különdíjak:
LL (Lányok és a Levi) 6. o. – Mátyás király és a favágó
mesélő: Király Levente; rajzolók: Csákány Zsófia, Bordács Anna
Mesés hármas 8. o. – A király és a
nádor
mesélő: Zolnai Krisztina; rajzolók:
Knausz Réka, Dravicz Tamara

Mindenki jól tudja, hogy az iskolában
zeneiskola is működik, hiszen nap
mint nap láthatjuk a gyermekeket
kisebb nagyobb hangszerrel az intézménybe érkezni. Amikor egy tanuló
meg tud szólaltani egy hangszert,
az már magában fantasztikus dolog.
De azt hallani és látni, hogy ezeket
a zenét kedvelő növendékeket Sági
Richárd tanár úr egy csokorba szedte és Kis Zenekart kovácsolt össze
belőlük, az arra hívja fel a figyelmet,
hogy ezek a mai fiatalok teljes odaadással, figyelemmel és fegyelemmel
meg tudják érinteni a hallgatóságot.
A zenekarral jót tesznek maguknak
és minden embernek, akik nyitottak
arra, hogy meghallják a szépet.
Hisz jól tudjuk: „A zene az kell, mert
körülölel, és nem veszünk majd el.”
(Dés László)
Tóthné Szakács Noémi
Sztancsik Zsuzsa oroszlányi festőművész Életképek c. kiállítása április
14-én nyílt a Csákvár Emlékházban

Képünk van róla Iskolai versenyeink

Csákvári Természetjáró Egyesület hírei
Idén is megrendezésre került a Békanász túránk a Csíkvarsai réten át.
Este hétkor indultunk 25 fővel – kicsik-nagyok egyaránt, – a szokásos
útvonalunkon a Fornai bekötő úton
és a Császár-víz mentén vissza a faluba. A madárlesnél tartottunk egy
kis pihenőt és összeálltunk egy csoportkép erejéig. Sötétedésre értünk
Fornára és onnantól hallhattuk a békák szerelmi énekeit. Természetesen
egypár cipő is beázott :-)

története van. A kihívás napja egyik
fénypontja volt 1992 óta, egyik éven
110 embert vezetett fel Margó néni a
Lóállás tetőre. Több év is elmúlt úgy,
hogy egy napsugarat sem láttunk, de
a csapat nem adja fel és évről-évre
megismétli a túrát. Az idei évben 28
fővel vágtunk neki a hajnali túrának,
és remek időnk volt 5:34 kor láthatunk a nap első napsugarait.

Végre újra itt a napfelkelte túra! Ennek az eseményeknek nagyon régi

CSTE csapat

Mindenkinek köszönjük a részvételt!

Következő túra:

2018.05.26.- indulás: 8:00 Kőhányás – Mór – 22 km
2018.06.09 – indulás: 7:53 Csákberényi Múzeum túra – 13 / 20 km

Víz Világnapi irodalmi rendezvényen Székesfehérváron a Széna Téri Könyvtárban
2. lett Janky Bendegúz 7.b, 3. Szabó Kristóf 5.a
Zentai Úti Általános Iskolában anyanyelvi – logikai versenyen
5-6. évfolyamon Matern Léna 6.b – Matern Gergely 5.b és 7-8. évfolyamon Bakonyi Adrienn 8.b Wisniewski Marcell 8.b csapata is 1. helyezést
ért el.
Tóvárosi Általános Iskola által szervezett János vitéz vetélkedőn
6. lett Füzes Nóra – Jankus Petra – Mohl Bíborka (5.b) csapata
6. évfolyamosoknak megrendezett Szemere Gyula helyesírási versenyen
1. helyezést ért el Matern Léna 6.b
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulójában Székesfehérváron
a 6. illetve a 8. évfolyamosok között 8. helyezést ért el Matern Léna 6.b,
Wisniewski Marcell 8.b
Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz és Földtan verseny megyei fordulójában
Seregélyesen
8. évfolyamon 1. Wisniewski Marcell 8.b, 4. Bakonyi Adrienn 8.b, 6. Bordács Bálint 8.a. Az 1. helyezést elért Wisniewski Marcell képviselheti Fejér
megyét az egri döntőn.
Tudásbajnokság megyei fordulójában Székesfehérváron évfolyamaikban
anyanyelvből: 1. Matern Gergely 5.b, 2. Kovács Alexa 7.b, 4. Néráth Katalin 7.b, 6. Néráth Dániel 5.a
biológiából: 3. Tamás Marietta 7.b, 5. Janky Bendegúz 7.b, 6. Varga Márk
7.b
történelemből: 1. Bordács Bálint 8.a, 2. Magasi Csenge 7.b, Wisniewski
Marcell 8.b, 3. Bakonyi Adrienn 8.b, 4. Csuta András 7.b

A Költészet Napja
József Attila születésnapját megelőző
szombat délelőtt ismét összegyűlt a
könyvtárban a verseket szerető olvasók lelkes csapata. A szokásos KáVé a
könyvtárban rendezvényen megosztottuk egymással kedvenc verseinket. Vendégünk Tóth H. Györgyi váli
költőnő volt. A Floriana Könyvtár az
idén is csatlakozott a „Posztolj verset az utcára” mozgalomhoz. Április
11-én a 3.b. osztályosokkal közösen
egy verskötelet feszítettünk ki a Szabadság téri parkban, amelyre színes
papírból kivágott ruhákra írt verseket
„teregettünk”.

Április 13-án a Csákvár Emlékházban
folytatódott a költészet napi programsorozat, melynek meghívott vendége Bobory Zoltán író-költő, a Vörösmarty Társaság elnöke, valamint
a Vörösmarty Társaság által 2013ban megalapított, Fejér megyében
élő költők számára adományozható
Vajda János-díj idei tulajdonosa, P.
Maklári Éva költőnő. Mindkét vendég az alkotáson kívül remek előadónak is bizonyult, nagy élmény volt
hallgatni a klasszikus és kortárs költészet gyöngyszemeit. Cserta Gábor
zeneszerző gitárjátékával kísérte az
általa megzenésített költeményeket.
Sz.H.Zs.

7. osztályos diákoknak rendezett „Kárpát-medence kincsei” – hungarikum
vetélkedő elődöntőjében Lakitelken
iskolánk csapata 1. helyezést ért el. A csapat tagjai: Mester Bettina,
Néráth Katalin, Janky Bendegúz 7.b. Teljesítményével a csapat részt vehet
a májusi döntőn!
Atlétika egyéni és csapat körzeti diákolimpián Alcsútdobozon
2. korcsoportban: Lány összetett egyéniben: 1. Pályi Anna, 2. Zelizi Natália. Csapatunk 1. helyezést ért el. A csapat tagjai: Pályi Anna, Zelizi Natália,
Mácsár Eszter, Juhász Nóra, Versegi-Herczeg Boróka.
Fiú összetett egyéniben: 1. Matern Gergely. Csapatunk 1. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Matern Gergely, Magyarics Botond, Kulcsár Balázs, Kulcsár Gergő, Harsányi Erik, Mészáros Zoltán, Csete Zsombor.
3. korcsoportban: Bali Boglárka kislabdahajítás 2. hely.
4. korcsoportban: Bakonyi Adrienn kislabdahajítás 2. hely, Mérai Diána
távolugrás 3. hely. – Hrna Dániel kislabdahajítás 1. hely, távolugrás 3. hely,
Barócsi Bálint 1500 méteres futás 2. hely.
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Eseménynaptár
2018.2.4. – 3.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római Katolikus Egyház
Plébániánk elérhetőségei

Plébános: Gerendai Sándor
E-mail: csakpleb@citromail.hu
Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7.
Honlap: http://csp.eoldal.hu
Telefon: 22/354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: hétfő-péntek, 9.00-12.00

Temetőgondnokság elérhetőségei

Temetőgondnok: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Cím: Csákvár, Jókai utca 7.
Telefon: 06-20-388-0625
E-mail: mediator@katonane.hu
Ügyintézés a temetőgondnokságon:
Temetési ügyintézés: soron kívül, telefonon előre egyeztetett időpontban
Egyéb ügyek: vasárnap 17.00-19.00

A liturgia általános rendje Csákváron:
Hétfő:		
Kedd:		
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

18.00 szentmise
18.00 zsolozsma és áldoztatás
7.00 szentmise
19.00 szentségimádás
15.00 szentmise a zárdában
17.30 előesti vasárnapi szentmise
11.00 szentmise

Gyermektábor

Napközis hittantáborunkat idén, augusztus 22. (szerda) augusztus 26. (vasárnap) közötti napokra szervezzük. Kérjük, akik szeretnének részt venni
ezeken a napokon e-mailben (geregabor@freemail.hu), vagy személyesen
jelezzék a lelkipásztorok felé.

Egyházfenntartói járulék befizetésének lehetősége:

- az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-70097689-51100005
számú bankszámlájára történő utalással (kérjük, hogy a közleményben
tüntesse fel nevét, lakcímét és az egyházfenntartás kifejezést)
- csekken, mely megtalálható a templom mindkét bejáratánál, illetve
elkérhető presbitereinktől és a Kálvin Idős Otthon irodájából
- személyesen a Kálvin Idősek Otthona irodájában, hétfőtől péntekig 9-12
Az egyházfenntartói járulék összegét a 2018-as évre a presbitérium 6000
Ft-ban állapította meg.

Evangélikus Egyház
MÁJUS

Közelgo ünnepeink:
Május 20. vasárnap
Május 26. szombat
Május 27. vasárnap
Június 3. vasárnap
Június 10. vasárnap
Június 17. vasárnap

gyülekezetünkben, ahol azok tesznek hitükről és meggyőződésükről fogadalmat, akik részt vettek az egész évi konfirmációi előkészítőn.
Június 9-én a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde 20. évfordulóját
ünnepeljük az óvoda udvarán.
Istentiszteleti alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk a felnőtteket és
gyermekeket egyaránt!

11.00 Ünnepi pünkösdi szentmise
rendezvény miatt az előesti szentmise 19 órakor kezdődik!
11.00 Elsőáldozás
11.00 Ünnepi szentmise, úrnapi körmenet
10.00 Bérmálás, püspöki szentmise
11.00 Tanév végi hálaadó szentmise (Te Deum)

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
Geréné Kossa Izabella református lelkész elérhetősége: 06-30-688-6470
Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről mostantól a gyülekezet új
honlapján is olvashat, valamint ott megtalálható néhány fontos információ két
intézményünkről, a Kálvin Idősek Otthonáról és a Lorántffy Református Óvoda
és Bölcsődéről.
Honlap címünk: http://honlap.parokia.hu/lap/csakvarref/

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE

9. 18:00 Mennybemeneteli istentisztelet (szerda)
10-13. Harmonia Floriana Kórus Pyrbaumban
13. 11.00 istentisztelet, igét hirdet Göllner Pál (vasárnap)
20. Pünkösd ünnepe, úrvacsorai istentisztelet, az énekkar szolgálatával
(vasárnap)

21. Pünkösd hétfő – egyházmegyei gyülekezeti találkozó Bakonyszombathelyen
26. Egyházkerületi Missziói Nap Győr (szombat)
27. 11.00 Szentháromság ünnepe, istentisztelet (vasárnap)

JÚNIUS
3. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet
10. 11.00 Istentisztelet
17.
Tanévzáró istentisztelet

NYÁRI TÁBORAINK
Júl. 1 – 7.
Júl. 8-13
Júl. 13.
Júl. 29 – aug.3.
Aug.3.

Nagyveleg Nyári hittanos tábor
Csákvár Zengő tábor
Csákvár táborzáró Zenés áhítat
Csákvár Kis Zengő tábor
Csákvár táborzáró Zenés áhítat

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

Tisztelettel kérjük, támogassa adója 1%-ával a Magyarországi Evangélikus
Egyházat.
Technikai számunk: 0035

Ünnepi istentiszteleteink

Gyülekezetünk asszonykörének tagjai minden hónap utolsó vasárnapjára
két csákvári rászoruló családnak készítenek komplett ebédet. Az ebédhez
szívesen fogadjuk tartós élelmiszeradományaikat. Köszönjük támogatásukat!

Pünkösd vasárnapján (május 20.), és pünkösd hétfőjén (május 21.) megterítjük az Úrnak szent asztalát. Ünnepi istentiszteleteink mindkét napon 10 órától
kezdődnek. Az úrvacsorai alkalmakra készülve, csütörtökön, pénteken és
szombaton 18 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk a templomban.
Május 27-én, vasárnap ballagnak a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde
nagycsoportosai, majd részt vesznek a 10.00 órától kezdődő istentiszteleten.
Június 3-án, vasárnap 10.00 órai istentiszteleten lesz a konfirmáció alkalma
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Gyülekezetünk ”SZIKLAVÁR” Alapítványa szívesen fogadja civil 1%-os
támogatásukat. Az alapítványunk adószáma:
18025338-1-07

Május hónap igéje:

„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való
meggyőződés.”
(Zsidókhoz írt levél 11,1)

Csákvár-Gánt Tv
MÁJUS HAVI MŰSORA

Május
Május
Május
Május
Május
Június
Június
Június

14. h.
17. cs.
24. cs.
28. h.
31. cs.
4. h.
7. cs.
11. h.

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

El Camino - Stegmayer Erzsébet előadása
Tavaszi hangverseny (ism.)
Növénytan óra Szabó László emlékére
Zenés összeállítás
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Pedagógusnap, Hősök Napja
Mesemondó verseny

FÖLDBÉRLETI DÍJ

A csákvári Vértesalja Földtulajdonosi Közösség felhívja tagjainak figyelmét, hogy
a csákvári Vértesalja Vadásztársaság területén lévő földterületük után járó 2018.
évi haszonbérleti díj (1000 Ft/Ha) kifizetésére 2018. június 18-án, hétfőn kerül sor.
A kifizetés helye és ideje:
Csákvár
2018.06.18. (hétfő) 15.00 óra
		
Polgármesteri hivatal, Házasságkötő terem
A pótkifizetés helye és ideje:
Csákvár
2018.07.02. (hétfő) 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.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

VÁROSI ESEMÉNYEK
MÁJUS
11. 16.00 Gelencsér József: Népszokások - májusban piacok, vásárok • Cs. Emlékház
18. 16.00 Pintér András: Vitéz a XXI. században? • Csákvár Emlékház
18. 17.00 Zsednai Mária „Az első” című fotókiállítása •Floriana Könyvtár
20. 8.00 Törpeharcsafogó verseny • Göböly-völgyi tó
20. 17.00 Csámborgó Koncert • Kastélypark
25. 16.00 Gyermekrajzok a városunkról – Kiállítás • Csákvár Emlékház
26. 8.00 Kőhányás – Mór túra
26. 15.00 Hősök Napja • Huszár Emlékmű
28. 17.00 Pedagógusnap • Publo rendezvényterme

JÚNIUS
4. 16.30
9. 7.53
9.
15. 17.00
16. 16.00
20. 17.00
23.

Trianoni megemlékezés • Házasságkötő terem
Csákberényi Múzeum túra – 13 / 20 km
Gyermeknap • Csákvári Pihenőpark, Tersztyánszky Sportközpont
Iskolai ballagás • Esterházy Iskola
Jakubek Nóra festő kiállítása: „A lányok, a lányok…” • Cs. Emlékház
Iskolai Évzáró • Esterházy Iskola
Múzeumok éjszakája • Csákvár Emlékház

A T.SZ. Horgászegyesület
2018. május 20-án
8:00-tól 12:00 óráig
törpeharcsafogó versenyt rendez.

Esőnap nincs!
A versenyre 2 fős csapatok jelentkezhetnek.
Nevezési díj 3000 Ft csapatonként, mely tartalmazza
az ebéd árát is.
A részvételt helyszűke miatt 70 csapatra korlátozzuk.
Nevezni a Vasboltban lehet.
Az első 3 helyezett pénzjutalomban részesül, díjazzuk a legkisebb és a
legnagyobb halat fogó horgászt.
Horgászni kizárólag törpeharcsára szabad, az egyéb halat azonnal vis�sza kell engedni! Felhívjuk a figyelmet, hogy a tóban szürkeharcsa is
van, amely színe és bajusza alapján könnyen megkülönböztethető!
A kifogott halak csapatok közötti összeöntése kizárással jár!
Érdeklődni: Zolnai Sándor 30-589-0113 telefonon.

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

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

APRÓHIRDETÉS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Kun Lajosné temetésén
részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek. Köszönjük az Idősek Otthona dolgozóinak áldozatos munkájukat.
Gyászoló család

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

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Glázer Györgyöt utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

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

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz
Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvári Iskola Tanulóért Alapítvány			
18485842-1-07
Csákvár Kempo HSE				
18491380-1-07
Csákvári Tűzoltó Egyesület				
18484009-1-07
Csőváz Kerékpáros Sportegyesület 			
18596887-1-07
Esterházy Általános Iskola és Zeneiskola Kulturális és Sport Egyesülete
						
18486946-1-07
Floriana Könyvtár					
15365965-1-07
Polgárőrség					
18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány		
18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evangélikus gyülekezet)		
18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület 				
18480098-1-07
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület			
18024588-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület			
18501616-1-07
A városunkban működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyarországi Evangélikus Egyház
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Angol Rózsa Használtruha bolt

Végkiárusítás!

-50%

Idopont: Június 9. (szombat) 900- 1600
Helyszín: Csákvár, Kertész u. 15.
Tel.: 06-20 22 99 242 (Árki Tünde)

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Floriana
Könyvtár
Szerdánként
hosszabb nyitvatartással
18 óráig
várjuk Önöket a könyvtárban!
Csákvár, Széchenyi u. 8.

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: június 1.

