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TÉLI REZSICSÖKKENTÉS

2. oldal 3. oldal 4-7. oldal

TOUR DE HONGRIE KÉPÜNK VAN RÓLA

Gáz- vagy távfűtéstől eltérő fű-
tőanyagot felhasználó háztar-
tások támogatása.

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

Tájékoztatás a Csákvárt is érin-
tő kerékpárverseny útvonalá-
ról.

Helló
nyár!

Testületi hírek
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. július 31. 
napján tartotta munkaterv szerinti 
rendes ülését, amelyen a két ülés 
között végzett munkáról és az átru-
házott döntésekről szóló beszámoló, 
valamint a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadását követően rendeletalko-
tásra került sor. 

Az EFOP-1.5.2.-16-2017-00011 „Hu-
mán szolgáltatások fejlesztése térsé-
gi szemléletben – Csákváron és a tér-
ségben” elnevezésű projekt mintegy 
4,8 millió forint keretösszeg erejéig 
lehetőséget biztosít Csákváron élő 
hátrányos helyzetű, közép- és felső-
oktatásban tanuló fiatalok támogatá-
sára. A most elfogadott rendelet és 
pályázati felhívás szerint: a középis-
kolások havi bruttó 25 ezer, a felső-
oktatási intézmények hallgatói havi 
bruttó 42 ezer forintra pályázhatnak. 
A támogatásban 4-4 fő részesülhet. 
A pályázatra három tanítási félév-
ben, félévenként öt hónap időtar-
tamig van lehetőség. Az ösztöndíj 
programmal kapcsolatos részletes 
tájékoztatást az önkormányzat hiva-
talos honlapján, facebook oldalán és 
a Hírmondóban tesszük közzé!

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta 
a Képviselő-testület az új közművelő-
dési rendelet tervezetét. A közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, és 
ezek elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről szóló rendelet tervezeté-
nek társadalmi véleményeztetésére 
– a szükséges pontosításokat követő-
en – újabb testületi egyeztetés után 
kerül sor.

Napirenden volt még a Bokréta utca 
közlekedési helyzete, a Guba-dűlő 
és a Fehér út állapotának javítása, 
és döntés született a Kastélypark 5. 
szám alatti önkormányzati ingatlan 
– jövőbeli hasznosítását megalapozó 
– műszaki állapotfelmérésének meg-

rendeléséről, valamint a Sportcsar-
nok izzócseréjéről. 

A helyi egészségügyi ellátást érin-
tő lényeges kérdésekről döntöttek 
a képviselők. Elsőként elfogadták a 
META PREVENT Kft. feladat-ellátá-
si szerződés módosítási kérelmét, 
melynek köszönhetően dr. Hadházi 
Ádám háziorvos minden pénteken 14 
óráig rendel az egészségházban. Sor 
került a fogorvosi alapellátást nyújtó 
Zöld és Társa Egészségügyi Szolgálta-
tó Bt. feladat-ellátási szerződésének 
egységes szerkezetbe foglalására, és 
a DERES DENTAL Kft. feladat-ellátási 
szerződésének módosítására. Ennek 
következtében dr. Zöld Éva és dr. De-
res Éva fogorvos hosszabb távon is 
kiszámítható költségviselés mellett 
végezheti munkáját Csákváron. A 
képviselő-testület döntése értelmé-
ben a Csákvár II. – Bodmér házi orvo-
si körzetben Dr. Wiesler Ferenc látja 
el a helyettesítést.

Tájékoztató hangzott el a folyamat-
ban lévő pályázatokról, döntés szü-
letett a szakrendelő eseti bérleti 
díjának módosításáról, a Göböly-
völgyi-tó üzemeltetésével összefüg-
gésben szükséges egyeztetésekről, 
és Csákvár város településrendezési 
eszközeinek módosításáról, vala-
mint az ivóvíz és szennyvíz viziközmű 
rendszer 2019-2033. Gördülő Fej-
lesztési Tervének elfogadásáról.

Képviselői indítványra megvizsgálás-
ra kerül a Bokréta-Luther utcában a 
STOP tábla, vagy elsőbbségadás kö-
telező tábla kihelyezésének indokolt-
sága.

A Képviselő-testület nyilvános ülé-
sén készült felvétel a Csákvári TV-ben 
látható, míg a nyilvános ülés jegyző-
könyve az önkormányzat hivatalos 
honlapján (www.csakvar.hu) olvas-
ható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. 
Kovács László Csákvár város köztisz-
teletben álló volt alpolgármestere 
és a város háziorvosa hosszan tartó 
betegség után 2018. július 14. nap-

Elhunyt Ugrits Margit

Fájó szívvel tudatjuk, hogy életének 
hetvennegyedik évében elhunyt 
Ugrits Margit (1944-2018) a Csák-
vár Díszpolgára címmel kitüntetett 
volt könyvtárigazgató. A köztiszte-
letnek örvendő és sokak által sze-
retett Ugrits Margó néni könyvtári 
munkája mellett a természet szere-
tetét, tiszteletét is több generáció-
nak továbbadta. Könyvtárvezetőként 

a közművelődés területén hosszú 
éveken keresztül maradandó értéket 
teremtő munkát végzett Csákváron. 
Szakmai tevékenysége, megyei és or-
szágos szinten elismertté tette, mely-
lyel öregbítette településünk jó hírét. 
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
helyi történelmi hagyományok meg-
őrzésében, ápolásában és a fiatal 
generációk számára történő átadásá-
ban. Emlékét örökké őrizzük.
Nyugodjon békében!

Csákvár Város Önkormányzata

ján életének hatvannegyedik évében 
elhunyt. Közmegbecsülése, hivatás-
tudata végigkísérte élete során.
Nyugodjon békében!

Csákvár Város Önkormányzata

Elhunyt dr. Kovács László
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Megjelent a Kormány 1364/2018. 
(VII. 27.) Korm. határozata a téli re-
zsicsökkentés végrehajtását követő-
en szükségessé váló további intéz-
kedésekről. A Kormány egyetértését 
fejezi ki azzal, hogy azok a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtő-
anyagot felhasználó háztartások is 
egyszeri természetbeni támogatás-
ban részesüljenek a fűtési költségek 
viselésével összefüggésben, amelyek 
a téli rezsicsökkentésben korábban 
nem részesültek. 

A természetbeni támogatás forrás-
biztosításához felmérést végeznek a 
kormányhivatalok a nem vezetékes 
gázzal vagy távfűtéssel fűtő háztartá-
sok településenkénti számáról, ame-
lyet a Statisztikai Hivatal ellenőriz. 

A Kormány a felmérés keretében 
lehetővé teszi, hogy a téli rezsicsök-
kentésben korábban nem részesült 
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől elté-
rő fűtőanyagot felhasználó háztar-
tások 2018. október 15-ig bejelent-
sék igényüket.

Az igénybejelentéshez kitöltendő 
nyomtatvány átvehető és benyújtha-
tó a Csákvári Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfél-eligazítójánál munka-
időben, a kihelyezett ügyfélfogadáso-
kon ügyfélfogadási időben. A nyom-
tatvány letölthető az önkormányzat 
honlapjáról is, de az adóértesíté-
sekkel egyidőben a postaládákban 
is elhelyezzük azokat. A benyújtás 
elektronikusan csak elektronikusan 

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
Bodmér Község Önkormányzata nevében

FALUNAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE
 2018. augusztus 19.

Helyszín: Faluház udvara

PROGRAMOK:
15:00 Gólyalábas, óriásbábos felvonulás kisbíróval.
15:30 Parasztkomédia
16:00 Táncház
17:00 Oszvald Marika operett
18:00	 Polgármesteri	köszöntő
	 ∙	Új	kenyér	ünnepi	beszéd
	 ∙	Díszpolgári	cím	adományozása
	 ∙	Kulturált	környezetű	lakóház	cím	adományozása
18:30	 Cairo	együttes
19:30 Szári néptánc csoport
20:00 Vacsora, utcabál Nagy Istvánnal

Vacsora jegy a helyszínen kapható.
Jó szórakozást kíván a képviselő testület.

aláírt formában joghatályos! (https://
epapir.gov.hu/; https://niszavdh.gov.
hu/index; https://ohp-20.asp.lgov.
hu/nyitolap) Az önkormányzatok ösz-
szesítik és haladéktalanul továbbítják 
az igénybejelentéseket a Belügymi-
nisztériumnak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a határo-
zat értelmében 

a) háztartás alatt a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 4. § (1) bekez-
dése alapján az egy lakásban együtt 
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező sze-
mélyek közössége értendő,

b) az igénybejelentés feltétele annak 
tudomásul vétele a bejelentő részé-
ről, hogy az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy 
a bejelentő háztartása korábban téli 
rezsicsökkentésben nem részesült,

c) a természetbeni támogatás a fű-
tőanyagra vonatkozik, a támogatás 
nem fedezi az egyéb, például a szállí-
tási, darabolási költségeket.

A helyi önkormányzatok által elvég-
zett igényfelmérés eredményéről a 
belügyminiszter tájékoztatja a Kor-
mányt, és javaslatot tesz a forrásbiz-
tosítás módjára.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Téli rezsicsökkentés

Csákvári Pihenőpark
2018. augusztus 20.

Augusztus 19. programok
19.00 ROLE koncert a Református templom kertjében
21.00 Retro Party a Pihenőparkban

Augusztus 20. programok 
11.30 Kalamajka Bábszínház
12.00  Városebéd
13.00 Lovas esküvő • Lovasbarátok Köre Egyesület műsora
14.00  Tatai Ütőegyüttes
15.00 Önkormányzati ünnepség 
  Csákvár Város Díszpolgára
  Csákvár Tiszteletbeli Polgára
  Kulturált Környezetű Lakóház 
  kitüntető címek átadása
16.15 FBI Street Generation triál kerékpárbemutató
17.00 Roy és Ádám koncert
19.00 Pápai Joci koncert
21.00 DJ Nyeste

Egész napos programok
• Egészségsátor
• Kézműves vásár
• Népi játszótér 
• Mini vidámpark 0-14 éves csákvári gyerekeknek 

ingyenes körre jogosító tallér 10-14 óra között   

 Csákvár Város Önkormányzata
  Projekt azonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00011 

Floriana Nap
Csákvár Város Önkormányzata 2018. 
augusztus 20-án ismét megrendezi a 
Floriana Napot a Pihenőparkban. 

A hagyományokhoz híven az idei év-
ben is lesz vidámpark, ahol kicsik és 
nagyok felhőtlenül szórakozhatnak.
Önkormányzatunk a 0-14 éves korú 
csákvári gyermekek részére 10-14 

Ingyen kör 
a vidámparkban
a Floriana Napon!

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.
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Tisztelt Csákvári Lakosok! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusz-
tusban két nagy rendezvény is érinti 
a település utcáinak forgalmát a kö-
vetkezők szerint: 

Velence–Székesfehérvár
2018. augusztus 16. - 2. szakasz - 
184 km

Velence másodszor lesz a Tour de 
Hongrie programjának része, aho-
gyan a hazai kerékpáros életben is 
egyre nagyobb szerepet követel ma-
gának a Velencei-tó partján fekvő 
város. Az egyik legnépszerűbb hazai 
kerékpárút látogatói mellett ezúttal 

a profik mezőnye is Velencére teker, 
augusztus 16-án innen indul majd út-
jára a viadal második szakasza.

Fejér megye fővárosa harmadszor 
lesz rajt vagy célhelyszín a Magyar 
Körversenyen. Először 1933-ban 
volt Székesfehérváron befutó (az 
olasz Servadei nyert), majd 1964-
ben ért célba itt a karaván, a lengyel 
Blawdzyn győzött. Tavaly gyorsasági 
részhajrát fogadott Fehérvár, az idén 
pedig – több mint fél évszázad után – 
ismét szakasz győztest avatnak majd 
a koronázó városban.

Városunkat is érinti az útvonal, mely-
nek során a következő utcák cikliku-
san lezárásra kerülnek:

• Kossuth utca
• Szabadság tér
• Dózsa György utca
• valamint a becsatlakozó utcák

A hegyi befutóra Csákvár külterüle-
tén kerül sor Csákvár – Bajtat emel-
kedő – (Gánti elágazásnál). 

Kérjük, az érdeklődők az adott te-
rületen ez idő alatt minél kevesebb 
közlekedési eszközt parkoljanak, 

járműveiket úgy helyezzék el, hogy 
az áthaladó mezőny közlekedését 
ne akadályozzák! Felhívjuk figyel-
müket, hogy a túra útvonala Gántot 
és a Zámolyi körfogalmat délután 
többször is érinti!

A kerékpározók felvezetése, bizto-
sítása rendőrségi közreműködéssel 
történik. Az útvonal biztosítását a 
rendőrség és a Csákvári Polgárőrség 
közösen végzi.

Csákvár Város Önkormányzata
Csákvári Polgárőrség 
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Ezzel a címmel és témával hívtuk a 
Fejér-Komáromi Evangélikus Egy-
házmegye zeneszerető fiataljait a 
csákvári Zengő Táborba júlus 8-13-ig. 
A biztatás mindig mindenkinek jól 
esik, ám ez a biztatás most másért 
szólt. Még csak nem is a fiatalok ze-
nei próbálkozásainak, hiszen egytől 
egyig mind kiváló, tehetséges fiata-
lok a táborlakók, tényleg a jövő egy-
házzenészeiként tekinthetünk Rájuk. 

A témát a mai világ fiataljainak egy-
mást feleslegesen kritizáló, bántó, 
sértő magatartása váltotta ki belő-
lünk. Mert mi, akik Isten gyermekei 
vagyunk, nem bántani, hanem épí-
teni, támogatni, segíteni szeretnénk 
egymást. Ezért az egyes napokat öle-
lő áhítatok az önértékelés, az egymás 
értékelése témáin haladtak.

Az esti áhítatok J. S. Bach zeneműve-
inek teológiai megjelenítéseire épül-
tek. Pl. a Luther Márton által meg-
zenésített 130. Zsoltár, a Mélységes 
mélyből kiáltok hozzád kezdetű gyü-
lekezeti énekünk első három hangja 
egy mély gödröt rajzol elénk, utalva 
arra, hogy milyen mélyre tudunk 
süllyedni elveszettségünkben. Az 
idézett kantátarészlet felfelé törek-
vő félhangos meneteivel a „gödörbe 
esett” ember kétségbeesett próbál-
kozásait illusztrálta.

Néhány este „pizsamakoncertre” is 
sor került, ahol a vezetők, illetve ze-

Képünk van róla

„YOU CAN DO IT!” - „Meg tudod csinálni!”

nei tudásukban előrébb járók aján-
dékozták meg a táborozókat remek-
művek előadásával. (Mennyivel jobb 
élőzenét hallgatva, mint képernyőt 
bámulva alváshoz készülni!) 

A tábor vezetői és a táborozók mind 
nagyszerű, kedves emberek, akikkel 
nagy örömöt és boldogságot jelen-
tett együtt lenni, kirándulni, együtt 
énekelni a táborozókból alakult kó-
rusban, együtt zenélni kisebb és na-
gyobb csoportban. A résztvevők kö-
zött már kezd kirajzolódni egy újabb 
segítő, táboroztató nemzedék, akik 
évről évre fokozatosan veszik át a 
„nagyoktól” a feladatokat.

A tábort a hét során tanult művekből 
összeállított zenés áhítat koronázta 
meg, melynek során a legkisebbek-
től a legnagyobbakig mindenki meg-
szólaltathatta kedvenc hangszerét. A 
kórus a keresztyén könnyűzenei da-
rabok mellett reneszánsz kánonokat 
és egyházzenei műveket adott elő. A 
tábor egyik célja az, hogy az egyházi 
zenével, legyen az könnyűzene, vagy 
klasszikus zene, igényesen szolgál-
junk vele Isten dicsőségére, és a gyü-
lekezeti tagok lelki gazdagodására, 
épülésére.

Elhangzott egy különleges, többszó-
lamú kórusdarab is, a fent megadott 
címmel: „You Can Do It!” (kortárs ja-
pán szerzőtől), amelyben egyetlen 
egy énekhang sem szerepel, csak 

taps, csettintés és dobbantás, vala-
mint a címbeli szöveg: Meg tudod 
csinálni! Képes vagy rá! 

Így jutottunk el a záró üzenethez, 
amelyet Szebik Károly, a tábor lelké-
sze Ézsaiás 62,3 alapján szólaltatott 
meg: „Ékes korona leszel az ÚR kezé-
ben, királyi fejdísz Istened tenyerén.”

„Korona és fejdísz. Királyi, uralkodói 
ékszerek. Nem csak kincs, nem csak 
drágakő vagy igazgyöngy, hiszen 
ilyen értékei bárkinek lehetnek. De 
koronája és királyi fejdísze csak az 
uralkodónak van.

Isten kezében ékes korona vagy és 
királyi fejdísz. Mennyei Atyánk így te-
kint rád, ennyire értékel téged. Ilyen 
fontos vagy neki. Ékes korona és ki-
rályi fejdísz.

Lehet, hogy a világ, a többi ember 
nem így tekint rád. De ne hallgass 
rájuk. Isten kezében, Isten tenyerén 
csodálatos vagy, mert Ő csodálatos-
sá tesz téged. 

Ki vagyok én? Isten szeretett gyerme-
ke, akiért a Mennyei Atya mindenét 
odaadta. Szeretett Fiát adta értem. 
Ezért lehetek Isten kezében igaz-
gyöngy, ékes korona, királyi fejdísz.”

Szebik Ildikó táborvezető
Szebik Károly lelkész

„Amikor 1002-ben Székesfehérvár új 
székesegyházának alapozása elké-
szült, nyugati mintára vitézi játékokat 
rendeztek a Vecelin féle lovagok a 
fővezér irányítása mellett. Vecelinék 
lovagjai nehéz fegyverzetükkel köny-
nyen győztek és napokig fennhéjázón 
a helyi magyar vitézeket párviadalra 
hívták.
Vecelin részegségében becsmérelte 
István seregét. Ezt meghallotta Csák-
váron a vár ura, Erős Csák, és nagyon 
mérgesen Székesfehérvárra lova-
golt. Itt megpihent a Csákok birtokán 
(Csalán vagy a Királykút környékén) 
és másnap viadalra állott ki. Vecelin 
nem volt a legjózanabb és lovagi ví-
vás közben a kardját az erős ütéstől 
kiejtette a kezéből, s tévedésből a 
sisakrostélyát felkattantotta. Erős 
Csáknak Koppány kivégzése jutott az 
eszébe és hatalmas kardjával Vecelint 
kettéhasította. Istvánnak nyomban 
megüzente:
- Így jár az, aki ha részegen is, de 
becsmérli a vitéz megyeri népet! Ha-
zánk földjén nem tűrhetjük népünk 
gyalázását!”

Csákok
és Csákvár 
a hun regékben

(298 (C). Arvisura)

Szent Imre herceg szobra Székesfehérváron

„Végül 1007-ben megszületett Imre 
herceg. Imre később szívesen felke-
reste a Csákváron nevelkedő Endrét, 
Bélát és Leventét, akiket Erős Csák 
legkisebb fia tanított lovaglásra és 
vitézi vívásra. Imrének tanítómestere, 
az izmos Csák Zoltán eszményképe és 
legjobb barátja lett. A kis Imre játszó-
társak után is vágyott. Gyakran meg-
jelent az udvaroncokkal Csákváron. 
Zoltán őt is befogadta a lovagló isko-
lájába. 1018 után a kis Imre gyakran 
könyörgött apjának, hogy engedje el 
Csákvárra játszani, és István öröm-
mel elengedte.”
A helyi legenda szerint Szent Ist-
ván, Viharisten nevű fedezőménjét 
ajándékozta Andrásnak, Bélának és 
Leventének. S a herceg itt tanult lo-
vagolni.

 Gyűjtötte:
 Magosi István,

Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület
v. Versegi-Herczeg Balázs, Csák Had
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 A Csákvári Lovasbarátok Köre Egye-
sület, a  Csák Had és a Vitézi Rend 
Fejér Szék együtt emlékezett meg a 
dicsőséges Pozsonyi Csata 1111. év-
fordulójáró július 6-án, pénteken 18 
órától a Vaskapu-völgyben.

Az ünnepség a Himnusz éneklésé-
vel kezdődött, majd Hallók Erika Éva 
énekelt el egy áldó imádságot. Ezt 
követően a Vitézi Rend Fejér Szék-
től vitéz Pintér András, székkapitány 
mutatta be a Vaskapu-völgy emlék-
műveit, azon belül is a vaskereszt 
okát és történetét.

 Az ünnepi beszédében vitéz Versegi-
Herczeg Balázs hadnagy, a Csák Had 
alapító tagja mutatta be röviden a 
csata előzményeit, lezajlását és kö-
vetkezményeit. Árpád Nagyfejede-
lem és hadvezér Fiai a Magyar Had-
sereg vitéz helytállásával sikeresen 
védték meg a túlerőben lévő egye-
sült bajor seregekkel szemben nem-
csak Aváriát, hanem Pannóniát is; sőt 
kitolták határainkat az Ennsig. Mind-
annyian EGY-ként harcoltak a magyar 
jövőért, melynek mi is hálás részesei 
és tovább építői igyekszünk lenni.

 Az ünnepi beszéd után Hallók Eri-
ka Éva és Gellér Gábor koszorút he-
lyezett el a Csák Had és az összes 
jelenlevő ünneplő nevében. Majd 
a Szózattal zártuk a megemlékezés 
hivatalos részét. Utána az asztalkö-

zösségben is együtt lehettünk beszél-
getve egymás jobb megismerésében 
kicsik és nagyok egyaránt. Kilenc óra 
körül búcsúztunk el és tértünk haza a 
közös ünnepség örömében.

 Köszönetet mondok:

• Hallók Erika Évának az énekért, 
imáért és koszorúzásért,
• Magosi Istvánnak (Csákvári 
Lovasbarátok Köre Egyesület) a lovas 
díszőrségért és a finom vacsoráért,
• a Gellér családnak a koszorúért és 
koszorúzásért,
• Mészáros Viktornak a Csákvári Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület képvisele-
téért,
• vitéz Pintér András székkapitánynak 
a Vitézi Rend Fejér Szék képviseleté-
ért, a helyszín, illetve a vaskereszt 
bemutatásáért és az innivalókért,
• vitéz Igar József hadnagynak a Vité-
zi Rend Fejér Szék Bicskei Hadnagy-
ságának képviseletéért,
• vitéz Oszoli Olivér hadnagynak a 
Vitézi Rend Fejér Szék Csákvári Had-
nagyságának képviseletéért,
• Ballon Petrának, Somogyi Noémi-
nek és Tamás Mátyásnak a zászlós 
lovas szolgálatért és
• Magosi Barbarának a sok fényké-
pért.

 Versegi-Herczeg Balázs
 szervező, Csák Had

Pozsonyi Csata 1111. évfordulóján

A Család és Gyermekjóléti szolgálat 
második alkalommal szervezte meg - 
az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 pályá-
zati forrásból - honismereti táborát. 
A rászoruló iskolás korú gyermekek 
2018. június 25-29-ig tölthettek el 
egy felejthetetlen hetet Nagyvá-
zsonyban. 

A tábor ideje alatt megismerkedhet-
tek a környék nevezetességeivel a 
Kinizsi várral és történelmével, vala-
mint a Pálos kolostorrommal és az 
azt körülvevő legendákkal. 

Kirándulást tehettek a Tálodi pálos 
kolostorromhoz, melynek lábánál 
eredő kristálytiszta forrásvízből olt-
hatták szomjukat. Szorgos kezek 
segítettek a helyi specialitás, a bog-
rácsban főt slambuc elkészítésében, 
melyet jóízűen el is fogyasztottak. 

A hét folyamán kipróbálhatták az 
íjászkodást, készíthettek bőr kar-
kötőt, pogácsát süthettek a búbos 
kemencében, lovagolhattak, lovas 
kocsikázhattak, megvizsgálhatták a 
hold krátereit csillagász távcsővel.

Honismereti tábor Nagyvázsonyban

A sok program közben rengeteget 
játszottak, sportoltak: csocsóztak, 
tollasoztak, fociztak, pingpongoztak, 
óriás buborékot fújtak, agyagoztak, 
pirográffal mintáztak. 

Ellátogattak a Sobri Józska kaland-
parkba, ahol a kis kalandorok kipró-
bálhatták bátorságukat, ügyességü-
ket a betyáros játékokon. A tábort 
egy fergeteges pajta disco zárta. 

Hazafelé Balatonfüreden megpihen-
ve, lábukat lógatták a Balatonba és 
felidézték a hét legviccesebb pillana-
tait. 

Köszönjük a tábor megvalósításához 
nyújtott segítséget és támogatást:
Illés Szabolcs polgármesternek 
Vargáné Gálicz Ivett pályázatírónak
Nagy Sándornak
Hartégen Gyulának
TESCO-nak
Ujcz Áginak
Floriana Egyesületnek

Scheffer Tímea, Knausz Imre, 
Knauszné Szmolka Leila

   szervezők

Képünk van róla
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Képünk van róla

Amikor a szülők az év folyamán ta-
nakodnak, melyik táborba enged-
jék a gyermeküket, sok mindent 
számításba kell venniük. Könnyű 
helyzetben vannak, akik már voltak 
Környebányán, hisz tudják mit vár-
nak és miért érdemes visszatérni 
évről évre. Idén is úgy búcsúztunk, 
hogy jövőre is célunk, hogy együtt 
alkossunk és tanítsuk, segítsük egy-
mást a különböző technikák alkalma-
zásával. A gyermekek nyitottak min-
denre és óriási érzés látni az arcukon, 
amikor az elkészült munkákra elége-
detten ránéznek. A csoda abban rej-
lik, hogy egy hét alatt láthatóvá válik, 
hogy hétköznapi tárgyakból hogyan 

lesz egy-egy gyönyörű ajándék (leg-
többször anyának). Itt megtudja 
minden gyerek, hogy nem létezik az 
a mondat, hogy nincs kézügyessége, 
hisz nincs másra szükség csak egy 
nyugodt helyre, egy jó csapatra, tá-
mogató családi háttérre, a csákvári 
vállalkozókra és azokra a tanítókra 
és tanárokra, akiknek az a célja, hogy 
mindent átadjanak úgy, hogy közben 
ne legyen semmi iskola jellege. A 
gyerekek tudást, motiválást, segítő 
kezeket kaptak, mi mosolyt és meg-
erősítést abban, hogy a miénk a leg-
szebb szakma.

Tóthné Szakács Noémi

„Környebánya újra és újra”

Alkotótábor 2018

Ébreszto Fesztivál

Az Ébresztő fesztivál 3. alkalommal 
valósulhatott meg a csákvári kato-
likus egyházközség szervezésében, 
Spányi Antal megyéspüspök úr és a 

Mint minden évben, idén is július 
első hetében volt iskolánkból 40 diák 
Balatonakaliban nyaralni. A változé-
kony idő ellenére, sok színes prog-
rammal tarkítva, jól sikerült hetet 
zártunk. A megérkezés után azonnal 
látogatást tettünk Balatonfüreden, 
majd a táborba vonattal utaztunk 
vissza. Elfoglaltuk szálláshelyünket, 
a szürkületben pedig megtartottuk 
a tábornyitót. Másnaptól már ve-
rőfényes napsütéses időben várt 
ránk a strand, ahol a fürdés mel-
lett komoly foci meccseket vívtunk 
más táborlakókkal. Birtokba vettük 
a vízibicikliket is, és természetesen 
a pecázás sem maradt ki a napiren-
dünkből. Egy szelesebb, felhősebb 

Tábor Balatonakaliban

napon a gyerekek javaslatára, meg-
rendeztük az akali túrát, ahol 7 csa-
pat, a falu utcáit járva változatos és 
vidám feladatok megoldásával mérte 
össze rátermettségét, kreativitását. A 
hét minden napján folyt a küzdelem 
a különböző sportpályákon – röplab-
da, tollas, pingpong, csocsó – a tábor 
bajnoka címért. Esténként mi sem 
hagyhattuk ki a VB meccseit. Máskor 
karaokiztunk, kézműveskedtünk és 
nem maradt el a szalonna- és halsü-
tés sem. A tanári gárdát – Csilla, Er-
zsi, Zsuzsa, Jucus, Noémi néni és Laci 
bácsi – új kollégánk, András bácsi ott-
léte még színesebbé tette. Jövőre is 
itt leszünk, várjuk minden új és régi 
diákunkat szeretettel!

csákvári Önkormányzat támogatásá-
val. A fesztivál fő motívuma az idén 
a tiszta forrás volt.  Ambrózy Tamás 
móri plébános szavai csalogatták az 

interneten a 14-19 éves fiatalokat 
Csákvárra, akik sok helyről érkeztek 
többek között Pécsről, Szegedről, 
Sárbogárdról, Érdről,Turáról, Tárnok-
ról, Piliscsabáról, Csepelről, Székesfe-
hérvárról, Mórról.

„Nem is olyan könnyű a mai világ-
ban őszinte, tiszta hiteles tanácsot 
kapni valakitől. Hogyan kommuni-
káljak a családomban, a barátaim 
körében úgy, hogy hű legyek önma-
gamhoz, de Jézushoz is? Hogy azt 
értsék, amit mondok, s ne értsenek 
félre? Hogyan éljem úgy a szerelmi 
kapcsolatomat, hogy az mindenben 
tetsszen az Úrnak is? Hogyan érez-
hetem meg, hogy Isten a tiszta forrás 
velem van, és megújít kegyelmével?”  
Ezekre a kérdésekre kerestük együtt 
a válaszokat különböző szakembe-
rek, előadók, papok, szerzetesek 
segítségével, kiscsoportokban és 

műhelyfoglalkozásokban.  A lelki fel-
töltődés mellett lehetőségük volt a 
fiataloknak testi feltöltődésre is, kü-
lönböző szabadidős tevékenységek 
álltak a rendelkezésükre. (foci, méta, 
pusztabuszozás, napfelkeltetúra, tár-
sasjátékok stb.)  Esténként koncer-
tek, táncházak kovácsolták egybe a 
közösséget. Köszönjük mindazoknak 
a segítségét, akik felajánlásaikkal, 
munkájukkal hozzájárultak a fesztivál 
sikeréhez, az örömteli pillanatokhoz. 
Köszönjük Tilinger Edit doktornő fel-
ajánlását, akihez egészségügyi prob-
léma esetén fordulhattunk. 

„Tetteink, erőfeszítéseink, mindaz a 
munka, amelyet becsülettel, szere-
tettel felvállalunk, visszahat ránk.  
Holnap minden ember azzá válik, 
amit tesz, amit gondol, mond, cse-
lekszik.” (Böjte Csaba)
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Képünk van róla

Bár szabadúszó újságíróként olykor 
a programok ütköznek, sajnos nem 
voltam jelen az Eszterházy Péter ha-
lálának évfordulójára hagyományo-
san a Vértes Múzeum Baráti Köre 
által megrendezett esten. Mégis van 
pár, kicsivel talán hosszabb hozzá-
fűznivalóm, kiindulva többek között 
a Múzeumok Éjszakájából. Milyen-
nek gondoltam Esterházy Péter írót 
és munkásságát? Milyen egy képer-
nyőn keresztül interjúvolva vagy egy 
személyes találkozás emléke? Talán 
e sok mindent most kiegészíthe-
tem. Miért mondtam én, hogy sze-
líd és türelmes embernek tartom és 
rendkívül lazának? Ma már nem kell 
elmagyarázni a karizma és az aura 
fogalmát, amely egy másik ember-
ből feléd árad, olykor nyugalommal, 
olykor tett energiájú vibrációval tölt 
el, sőt van, aki  szinte úgy feltölt, 
cselekvésre sarkall, hogy észre sem 
veszed és máris menedzseli a lelked. 
Kipécéz, frocliz, dicsér, érzékel ben-
ned valami olyat, amit időnként csak 
egy másik tapasztalt író érezhet. De 
lényegében véve sokkal több szót 
szeretnék ejteni a munkásságáról.
Kezdjük annak az idézetnek a lénye-
gével, amelyet a Múzeumok Éjszaká-
ján vetített filmen utolsó könyvéből 
a Hasnyálmirigyből olvasott fel Tóth 
Árpádné! A hasnyálmirigyrákjáról, 
amely most már vele van, minden-
hova cipeli magával, vele él, lélegzik, 
beszél hozzá, a része. Azt mondják 
ez szomorú és nem fut ki semmire. 
Nos, nézzük ki hogyan őrült és ki ho-
gyan zseni? Bár bizonyos hogy csa-
ládja, ő maga, orvosok, sok mindenki 
megtett mindent a gyógyulásáért és 
biztos vagyok abban, hogy nagyon 
küzdött, jobban, mint gondolnánk! 
Honnan??? Vannak olyan érzések és 
megérzésekkel rendelkező emberek, 
akik tudják, mi következik, akik min-
den percet ki akarnak még használni 
és mégis elfogadják, pontosabban 

érzik mi az, amin már nem változtat-
hatnak, de mi az, amin még igen. Ez 
nem amolyan klasszikus fejben dől el 
csupán minden. Miért ragaszkodik 
valaki a hasnyálmirigyrákjához? Mi-
ért ír erről egy egész könyvet, mire 
fut ez ki? Mi ez a makacsság?
Minden ember meg akar gyógyulni, 
el akarja engedni ezt a betegséget és 
tovább élni. Mit is mondtunk most? 
Eszterházy Péter hibázhat? Vagy a 
zsenije felhívhatja a figyelmet arra, 
hogy én már nem tudom elengedni, 
én ragaszkodom hozzá minél jobban, 
azért, hogy ti, akik el tudjátok annál 
is jobban engedjétek el és ne adjátok 
fel, éljetek tovább, mert érdemes ra-
gaszkodni sok mindenhez az életben, 
de az élethez leginkább! Olyan egy-
szerűen hangzik, hogy ez arról szól, 
hogy az élet szép, de így is, van, ha 
a végén ilyen is, van. Csinálom még, 
megírom még, mert még ezt a tu-
dást is át akarom adni nektek, hogy 
szakítsatok időt magatokra, ahogy ki 
kéne szakítani ezt a betegséget! Az 
élet munkáról is szól, arról is, hogy 
nem kell mindig minden kedvelt szo-
kást kihagyni, bármi vár a végén, ha 
úgy érzed meg kell tenni, még akkor 
is ha, olykor még akkor is, ha úgy ér-
zed, még akkor is ha, bele kell halni.
Habár létezik már a kép a teljesen 
egészségesen élő íróról, a passzió 
az olykor passzió, mindent nem le-
het, vagy nem azért nem hagyunk el, 
hanem mert van, hogy így jó, önma-
gunk így maradunk, de sok mindent 
pedig megváltoztatunk, a betegség 
olykor ráébreszt, épp mikor milyen 
utat választunk, meddig megyünk 
vagy mehetünk el, harcolunk sokfé-
leképp önmagunkért, hát így harcolt 
Eszterházy Péter! De se hirtelen se 
idővel, van, hogy mindennel nem ha-
gyunk fel, hisz egyformák nem lenne 
jó lennünk, de azért jó, ha a sorok 
mögé is figyelünk!

Benedek Tímea

Orizzük A Lángot! Eszterházy Péter Emlékest

A nyári szünet első hetében került 
megrendezésre az Oktatási Hivatal 
által támogatott napközis tábor, ahol 
a pályázat szigorú feltételeinek meg-
felelően elsős, másodikos, negyedi-
kes gyerekek vehettek részt. Prog-
ramjait is szintén, előírt szabályok 
szerint kellett megvalósítani, amely 
komoly felkészülést igényelt a tanár 
kollégák részéről. Az ígért eszközök 
és játékok sajnos csak a tábor végére 
érkeztek meg, de ezek nem akadá-
lyoztak meg minket (Jucus, Erzsi, Éva, 
Kati, Noémi, Keindl Anita és Noja 
néni) abban, hogy ötletekkel, saját 
eszközökkel hangulatossá tegyük a 
gyerekek táborban töltött napjait. 
Igyekeztünk minél érdekessebbé 
tenni a foglalkozásokat, amelyek 

Krasztina Béla nyári szabadsága alatt, 
önkéntes munkában újította fel a Kál-
vária utcában található elhanyagolt 
környezetű, rozoga, fatetős kutat, 
amelybe már évtizedekkel előtt is fé-
lelmetes volt belenézni.
Először a kitisztítására gondolt, ám a 
mögötte álló kerítésből ötletet me-
rítve - melynek  felépítésében segéd-
kezett - belekezdett a felújításba. Az 
arra járók biztatták, dícsérték a mun-
káját, és a folyamatos tanácsadás 

Csákvári napközis tábor

témakörei: sport, egészség, KRESZ, 
nemzeti identitás, idegen nyelv vol-
tak. Az „élmény hét” fő célja volt a 
témakörökön belül mélyebb isme-
reteket adni a gyereknek városunk 
hagyományairól, az egészséges táp-
lálkozás fontosságáról, a biztonságos 
gyalogos közlekedés szabályairól, 
és német nyelven német mesékről 
és dalokról. Egyik nap kirándulást 
tehettünk az agárdi termálfürdőbe, 
ahol a vízé és a napsütésé volt a fő-
szerep. A záró napon a csoportok 
megosztották az élményeiket közös 
játék és éneklés keretében. A hely-
ben elkészített gofri tovább emelte 
a hangulatot. Örömmel hallgattuk a 
gyerekek záró gondolatait, amelynek 
mottója: Jövőre Veled ugyanitt. 

eredményeképpen alakult ki a jelen-
legi formája. Egyikük javaslatára cí-
meres téglát épített be, másikuk cse-
rép helyett lambériával fedte volna. 
A két hét alatt elkészült munka még 
koránt sincs befejezve. Béla most ké-
szíttet a kúthoz láncon lógó favödröt, 
melybe majd virágokat ültetnek.

Köszönjük, hogy a város lakóinak 
örömére szebbé varázsolta környe-
zetünket.

Béla-kút a Kálvárián
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ezeken a napokon e-mailben (geregabor@freemail.hu), vagy személyesen 
jelezzék a lelkipásztorok felé.

Koncert 
A református templom kertjében 2018. augusztus 19-én 19 órától újra 
ROLE koncert lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki szereti az 
igazi élő zenét.

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

AUGUSZTUS
5. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
5 – 12-ig pyrbaumi-csákvári ifjúsági tábor Németországban
12. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
19. 11.00  Istentisztelet (vasárnap)
26. 11.00  Istentisztelet (vasárnap)

SZEPTEMBER
2. 11.00  Úrvacsorai tanévnyitó istentisztelet (vasárnap)
9. 11.00  Istentisztelet (vasárnap)

Augusztus hónap igéje:
„Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.”
(1János 4, 16b)

Eseménynaptár
2018.7.1. – 8.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébániánk elérhetőségei

Plébános: Gerendai Sándor
Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7. 
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:  18.00 szentmise
Kedd:  18.00 zsolozsma és áldoztatás
Szerda:    7.00 szentmise
Csütörtök: 18.00 szentmise vagy igeliturgia a kórházban 
  19.00 szentségimádás a templomban
Péntek: 15.00 szentmise a zárdában
Szombat: 17.30 előesti vasárnapi szentmise

      Vasárnap: 11.00 szentmise

Közelgo ünnepeink:
Június 22-augusztus 24. péntek esténként 20-22 óráig 

Paplak Party a plébánia udvarán
Augusztus 13-17. Hittantábor
Augusztus 15. szerda Nagyboldogasszony ünnepe, 18.00 szentmise
Szeptember 9. vasárnap Tanévnyitó szentmise 11 órakor

Református Egyház
A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége 
A Csákvári Református Egyházat érintő szolgálatok esetén (temetés, kereszte-
lés, esketés) legelőször a Lelkészi Hivatal értesítendő, mely a parókia felújítás 
miatt a Kálvin Idősek Otthonban van, a Kálvin utca 11. szám alatt.
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 a gyülekezet új honlapján is 
olvashat, valamint ott megtalálható néhány fontos információ a Kálvin Idősek 
Otthonáról és a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsődéről. 
Honlap címünk:    http://honlap.parokia.hu/lap/csakvarref/

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd   16.00 Kórházi istentisztelet
Kedd   18.00 Bibliaóra
Vasárnap  9.30 Gyermek istentisztelet
Vasárnap  10.00 Istentisztelet (az istentisztelet alatt a kicsiny 
gyermekek a Kálvin Idősek Otthona társalgójában maradhatnak, ahol felügye-
let mellett  játékkal töltik el az időt)

Ünnepi istentisztelet
Augusztus 19.-én, vasárnap 10 órakor Újkenyérért való hálaadásra az Úrnak 
asztalát megterítjük. Az úrvacsorára készülve, csütörtökön, pénteken és szom-
baton 18 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk a templomban.
Istentiszteleti alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk a felnőtteket és gyer-
mekeket egyaránt!

Gyermektábor
Napközis hittantáborunkat idén, augusztus 22. (szerda) - augusztus 26. 
(vasárnap) közötti napokra szervezzük. Kérjük, akik szeretnének részt venni 

E-mail: csakpleb@citromail.hu
Honlap: http://csp.eoldal.hu

  

VÁROSI ESEMÉNYEK
AUGUSZTUS
19.  21.00  Retro Party• Csákvári Pihenőpark
20.               Floriana Nap • Csákvári Pihenőpark
25.  19.00  Kárpátia koncert • Tersztyánszky Ödön Sportközpont

SZEPTEMBER
8.                  Vértes Szíve Natúrfeszt
9.                 Szabó Laci bácsi emléktúra • Gyülekezés a Szabadság téren
15.               Kulturális Örökség Napja
22. 16.00  Török Péter Ybl-díjas táj és kertépítész:”Ilyen volt a múltban-

ilyen lett a  jelenben” • Csákvár Emlékház
29.                XIX. Mihály-napi Lovas és Pásztortalálkozó • Csikó akol

Csákvár-Gánt Tv
A U G U S Z T U S  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Augusztus

Augusztus

2. cs.

6. h.

18:00

18:00

Floriana Festőkör kiállítása
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

A Csákvár- Gánt Televízió tájékoztatja kedves 
nézőit, hogy augusztus további időszakában

technikai okok miatt műsorszünetet tart.
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Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2018. július 9-én Pálinkás Máté a Vöröskapu utcába,
2018. július 10-én Kemény Elizabet és Kemény Emília a Petőfi utcába,
2018. július 14-én Bényei Nelli a Kálvária utcába,
2018. július 20-án Szász Máté a Széchenyi utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Munkatársat keresünk azonnali kezdéssel 
a következő munkakörbe:

• tehergépjármű sofőr 
(tehergépjárművek telephelyen 
és 50 km-es körzetben való mozgatására)

Feladatok:
• Félpótkocsik és vontatók mozgatása a cég telephelyén 
belül és 50 km-es körzetben

Elvárás:
• C, E típusú jogosítvány
• vezetési tapasztalat előny

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

Munkarend: TELJES MUNKAIDŐ
Munkavégzés helye: Bicske, Iparterület 

M1-es autópálya mellett

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

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

Esterházy Iskola

Tankönyvosztás: 2018. augusztus 30-án,

csütörtökön 8-17 óráig az új iskolában. 

Évnyitó és első tanítási nap:

2018. szeptember 3. (hétfő) 8.00

Hamarosan kezdődik az iskola, lassan 
be kell szerezni az iskolakezdéshez 
szükséges tanszereket. Ez sok család 
számára jelent nehézséget.

Ezért a csákvári Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat tanszergyűjtést 
szervez. Ha megteheti, és szeretne 
segíteni, vásároljon egy füzettel, ce-
ruzával, temperával, gyurmával (vagy 
bármilyen más tanszerrel) többet, és 

juttassa azt el a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálathoz (8083 Csákvár, Szi-
lárd Gyula u. 3.). A felajánlott tansze-
reket rászoruló családoknak fogjuk 
eljuttatni. 

Segítsen, hogy segíthessünk!

Köszönettel:                                           

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

„De nehéz
az iskolatáska...”

Augusztus

Augusztus

2. cs.

6. h.

18:00

18:00

Floriana Festőkör kiállítása
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

Csákvár Város Önkormány-
zata az EFOP-1.5.2.-16-2017-
00011 jelű, „Humán szolgál-
tatások fejlesztése térségi 
szemléletben-Csákváron és 
térségében” elnevezésű nyer-
tes pályázata keretében in-
gyenes hétvégi buszjáratot 
indít a Velencei-tóra.  A busz 
minden szombaton 9 órakor 
indul a Szabadság térről, és a 
Velence Korzón áll meg. Visz-
szaindulás 18 órakor a Velen-
ce Korzóról.

Időpontok: 
2018. augusztus 4.
2018. augusztus 11.
2018. augusztus 18.
2018. augusztus 25.
2018. szeptember 1.
2018. szeptember 8.

Ingyenes strandjárat 
a Velencei-tóra
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Kiadó:  Csákvár Város 
és Bodmér Község Önkormányzata

Készült: Kék Elefánt Nyomda
Székesfehérvár, Jancsár köz 2.

Tel./Fax: (22)338-674
kekelefantnyomda@gmail.com

Szerkesztő-bizottság elnöke:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Tamásné Metlágel Ildikó

Veszelovszkyné Varsányi Margit
Szerkesztő bizottság  külsős tagjai:

Majorné Kiss Mónika
Némedi István

Szakál Borostyán
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: szeptember 3.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

Állásajánlat!
Jó munkabírású, megbízható, kony-
hai munkában jártas, főzési alapis-
meretekkel rendelkező, kreatív, akár 
nyugdíjas korú hölgynek munkalehe-
tőséget ajánlok teljes munkaidőben.
Munkavégzés helye Csákvár, Szent 
István utca (Laci Bácsi Konyhája).
Jelentkezés személyesen, előzetes 
telefonos egyeztetés után.
Munkába állás akár azonnal!

Kiss László vállalkozó
(Laci bácsi konyhája)
0620/980-6481

APRÓHIRDETÉS

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Pödör Ferencet utolsó útjá-
ra elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Dömötör Lászlót utolsó 
útjára elkísérték, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdalmunkban 
osztoztak.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Floriana Könyvtár
2018. július 31- augusztus 11-ig 

zárva tart!
Nyitás 2018. augusztus 14-én, 

kedden.

Tisztelettel:
Kiss László egyéni vállalkozó
”Laci bácsi” és Munkatársai

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

LACI BÁCSI KONYHÁJA
Legyen a vendégünk, mi mindent elkövetünk, hogy elégedett legyen!

Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is! 

Étlapunk megtekinthető a www.oregtolgy.hu oldalon.

Ételeinkre a házias ízek a jellemzőek. Az alapanyagok közvetlen
a termelőtől és gyártótól vásárolt, saját előkészítésű és feldolgozású
élelmiszerekből készülnek. Tartósított alapanyagot nem használunk.

Vállaljuk esküvők, bankettek, családi rendezvények, 
állófogadások rendezését, lebonyolítását.

Állunk rendelkezésükre!

Asszisztensi munkakör: 

Feladat: Termékmenedzser munkájának segítése, 
 adminisztrációs munka,
 ügyfelekkel, beszállítókkal való kapcsolattartás. 

Elvárás:  Középfokú angol nyelvtudás, középfokú végzettség, 
 jó kommunikációs készség, megbízhatóság, 
 kereskedelmi tapasztalat előny

Értékesítő munkakör: 

Feladat: Telefonon, ill. webáruházon keresztül beérkező rendelések 
 kezelése, számlázás, ügyfelekkel való kapcsolattartás.

Elvárás:  Középfokú végzettség, jó kommunikációs készség,
 megbízhatóság, kereskedelmi tapasztalat előny

Raktárosi munkakör:

Feladat: Raktári komissiózás, raktári rend fenntartása,
  termékek csomagolása, címkézése. 

Elvárás: Raktárban szerzett tapasztalat, középfokú végzetség, 
 megbízhatóság.
               Targonca vezetői jogosítvány előnyt jelent!

Ajánlatunk:  

               Versenyképes bérezés. 
               Egy műszakos munkarend H-P.
               Dinamikus, fiatalos, összetartó munkatársi gárda.
               Hosszú távú munkalehetőség.
               Céges busz a bejáráshoz. 

Munkavégzés helye: Budapest, vagy Gyál
Munkaidő: 8 óra
Munkakezdés: azonnal

Jelentkezés a lenti e-mail címen fényképes önéletrajzzal. 

Kapcsolattartó neve: Kovács-Valastyán Judit
E-mail címe: office@powerbelt.hu
Telefon: 06-1-455-2070
www.powerbelt.hu

Budapesti, gépalkatrészeket forgalmazó cég 

budapesti vagy gyáli telephelyére 

asszisztensi, értékesítési és raktáros

munkakörbe keres munkatársat.

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

A Gebotech Kft munkatársakat keres lovasberényi
telephelyére az alábbi pozíciókba:

elektródával hegeszteni tudó 

NYOMÁSPRÓBÁZÓ

LAKATOS

HEGESZTŐ

Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk a 30/993-1649
telefonszámon, illetve a hr@gebotech.hu e-mail címre
www.gebotech.hu - 8093 Lovasberény, Lujza major Hrsz.0127/11


