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Augusztus 20-a az egyik legrégebbi
magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás emléknapja. Történeti
kitekintésként meg kell említenem,
hogy uralkodása idején I. István még
augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony
napját avatta ünneppé, élete végén
a beteg király azon a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és
1038-ban ő maga is azon a napon
halt meg. Az ünnepi dátumot Szent
László király tette át augusztus 20-ra,
mert 1083-ban ezen a napon történt
István király szentté avatása a székesfehérvári Bazilikában.
Csákváron évtizedek óta ezen a napon kerül megrendezésre a Floriana
Nap, melynek keretében a Csákvári
Pihenőpark ad otthont a népi játszótérnek, kézműves vásárnak, vidámparknak és színes gyermekprogramoknak. Az idei évben a Kalamajka
Bábszínház műsorával kezdődtek a
programok, melyet a gyerekek nagyon élveztek. Laci bácsi és csapata
a tőlük már jól megszokott módon
készítette el a felajánlott sertés és

vadhúsból a gulyáslevest, melyet
a városebéd keretében a település
képviselői tálaltak. A délutáni programok a Csákvári Lovasbarátok Köre
Egyesület lovas esküvő bemutatójával folytatódtak. Magosi István szervezésében hosszas gyakorlással és
fáradságos munkával megkomponált
előadást láthattak a nézők, ahol a
hagyományokat bemutatva Bocskai
mentébe öltözött lovasok elevenítették fel Magosi Lilla egy hónappal
korábbi esküvőjének mozzanatait. A
látvány csodálatos volt, az összehangolt mozdulatok, a lovak és lovasok
megjelenése mindenkit fogva tartott. A Tatai Ütőegyüttes színvonalas
műsorral készült, remekül felvezetve
az önkormányzati ünnepséget.

a közösségi összefogás új lendületet
adhat, és együtt közösen sikeressé és
élhetővé tehetjük szeretett városunkat. Hiszen ezt tették őseink is a török
pusztítás, az iszlám elnyomás után,
saját erőből, kitartással és szorgalommal. Mi is azt szeretnénk, hogy
jó legyen itt élni és gyermeket nevelni. Azt szeretnénk, hogy mindenki
jusson munkához, megbecsült életet
éljen, egyszóval javuljanak az életkörülmények, és a szorgalomnak és
kitartásnak meglegyen a gyümölcse.
Ezért újítottuk meg az elmúlt években a nemzeti kormány segítségével
a rendelőintézetet, és ezért folytatjuk
tovább a fejlesztéseket. A kormány
támogatásával korszerűsítjük az iskolát, bővítjük a kerékpár-hálózatot,
utakat, parkolókat teszünk rendbe és
a szennyvízhálózat is teljessé válik.
Megújul a városközpont és ipari park
is épül. Mindezt azért tesszük, mert
mi is olyan hazát szeretnénk, mint
Szent István, aki tudta, hogy csak a
független és erős állam biztosíthatja
polgárai számára a jövőt és védheti
meg őket a külső erőkkel szemben.”
Gál László Latinovits-díjas előadóművész sok érdemes gondolat között,
Wass Albert szavaival emlékezett

meg a hit erejéről: „Volt egyszer egy
ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem
kőből építette, hanem ezer, meg ezer
apró csillámló homok-szemcséből, és
a homok-szemcséket köddel kötötte
össze. És az emberek, akik arra járva
látták, nevettek rajta és azt mondták: bolond. De az oszlop csak épült,
egyre épült, mert az ember hittel a
szívében építette az ő Istenének. És
amikor az oszlop készen állott, az
emberek még mindig nevettek és azt
mondták: majd a legelső szél összedönti. És jött az első szél: és nem döntötte össze. És jött a második szél: és
az sem döntötte össze. És akárhány
szél jött, egyik sem döntötte össze,
hanem mindegyik szépen kikerülte
az oszlopot, amely hittel épült. És az
emberek, akik ezt látták, csodálkozva
összesúgtak és azt mondták: varázsló. És egy napon berohantak az udvarára. és ledöntötték az ő oszlopát.
És az ember nem szitkozódott és nem
sírt, hanem kiment megint az ő udvarára és hittel a szívében kezdett új
oszlopot építeni az ő Istenének. És az
oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből, hanem
megint sok-sok apró homok-szem-

Polgármester úr ünnepi beszédében
kiemelte, hogy mindannyiunk feladata identitásunk, kultúránk megőrzése, megerősítése és továbbadása a felnövekvő generáció számára.
Békességben élve megtapasztalhatjuk a közösség összetartó erejét, ahol
alázattal és felelősséggel kell lennünk
embertársaink iránt. „Hiszem, hogy
Folytatás a következő oldalon.

Folytatás az előző oldalról.

cséből és a homok-szemcséket köddel kötötte össze.”
A tikkasztó hőség ellenére a műsor
folytatódott, Gerendai Sándor esperes plébános atya, Gere Gábor református lelkipásztor és Szebik Károly
evangélikus lelkipásztor áldották
meg az új kenyeret a Harangvirág
Dalkör közreműködésével.
Ünnepségünk hagyományaihoz tartozik a kitüntető címek átadása,
melyet mindenki feszült izgalommal
várt. Csákvár Város Díszpolgára el-
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ismerő címet 2018-ban Nagygyőry
Elemér részére adományozott a Képviselő-testület. A gyógyszerész úr
munkásságát mindenki ismeri, nagy
odafigyeléssel, körültekintéssel dolgozik, emellett a hátrányos helyzetű
embereket évek óta, rendszeresen
támogatja. Neve érdemben és elválaszthatatlanul összekapcsolódik
Csákvárral. Csákvár Város Tiszteletbeli polgára elismerő címet Guido
Belzl, Pyrbaum testvértelepülésünk
polgármestere kapta. Hivatalba lépésétől folyamatosan szem előtt
tartja azokat a szempontokat, ame-

lyek mentén 1988-ban létrejött a két
település közötti partnerségi együttműködés. Munkásságának köszönhetően – az elmúlt években a két
település közötti kapcsolat újra szorosabbra fonódott, és így már nemcsak a korábban létrejött baráti kötelékek működnek, hanem újabbak is
köttettek.
Kulturált Környezetért Díjjal jutalmazta a Képviselő-testület Krasztina
Béla és Krasztina Béláné, Kulcsár
Tamás, valamint Schneider Ferenc
csákvári lakosokat, lakóházas ingat-

lanuk szépítése és kulturált lakókörnyezet kialakítása során elvégzett
munkáját. Az önkormányzati ünnepséggel a kötött programok véget
értek, a jó hangulatról előbb Roy és
Ádám, majd Pápai Joci gondoskodott, a hajnalig tartó bulit pedig DJ
Nyeste biztosította. Köszönjük mindenkinek, aki részvételével megtisztelte az ünnepséget, jövőre szintén
színvonalas programokkal várjuk az
érdeklődőket!

A csákvári Kulturált Környezetért Díj kitüntetettjei

Néhai Kossa Károly lett idén
Bodmér díszpolgára
Idén is színvonalas falunapi programokkal emlékeztek meg Bodméron
az államalapítás ünnepéről, amelynek keretében a képviselő testület és a falu nevében Katona László
polgármester a hagyományos, éves
kitüntetéseket is átadta. A „Kulturált
környezetű lakóház” elismerést Balogh Róbert és Bernád Gyula vehette
át. Oklevélben részesültek a bodméri
Tücsök Lovasudvar versenyzői, Papp
Zsófia és Harmath Lujza.
Bodmér díszpolgára címet adományoztak néhai Kossa Károlynak, amelyet a Kossa család nevében unokája,
Kossa György vett át. Mindannyian

büszkék lehetünk rá, hogy Kossa Károly a mi falunk szülötte volt. Élete és
társadalmi szerepvállalása ma is példaként szolgálhat minden magyar,
minden bodméri ember számára.
Kossa Károly egy csallóközi, ősi, református, nemesi család leszármazottja. A Kossa család életében a
társadalmi felelősségvállalás mindig
fontos szerepet játszott: országgyűlési képviselőkként, a református
egyház támogatóiként, sőt az 184849-es szabadságharc aktív résztvevőiként is hazaszeretetükről tettek bizonyságot. Családjának számos tagja
(az első hivatalos irat a XIV. századból

származik) is táblabíró, császári és
királyi kamarás, megyei alispán, megyei főszolgabíró, tábornok, de sokan
közülük a tudományos életben is kiemelkedő tevékenységet végeztek, a
Magyar Tudományos Akadémia tagjaként.
Kossa Károly 1891. december 28án született Bodméron. Édesapja
Magyary Kossa Károly, aki a Bodméri
Református Egyház kurátora, a falu
választott bírója és tisztségviselője,
édesanyja Elek Zsuzsanna, aki Károlyon kívül még nyolc lánynak adott
életet. Kossa Károly feleségével,
Szabó Gizellával maga is nagycsalá-

dot alapítva öt gyermeket nevelt,
szerény, ámde annál szeretetteljesebb körülmények között. Nemcsak
rokonait, barátait, de a falu közösségét is önzetlenül segítette, ezért
a bodmériak körében is őszinte tisztelet övezte. Többször választották
gondnoknak, presbiternek, bírónak.
Az I. világháború után a frontról hazatérve munkástanácsot és direktóriumot alakított katonatársaival,
hogy a falut megóvják a vörös terrortól. A II. világháború után neki
köszönhetően nevezték Bodmért
tisztviselőtelepnek is, mert korábban földművelésért cserébe a pápai
református gimnáziummal megállapodott a bodméri fiatalok oktatásáról. A gazdasági világválság idején
önsegélyező szervezet létrehozásával
sok családot mentett meg a csődtől.
A háború ideje alatt önfeláldozó
módon bújtatta a fiatal leventéket,
menekítette a családokat, az élelmiszert. A háború után azonnal szervezni kezdte az ellátás, a közigazgatás és
az iskola újraindulását, többször saját
családját, szabadságát, sőt életét is
kockáztatva állt ki a bodméri és szári
családok egyben maradásáért. 1961ben hunyt el súlyos betegségben.
Kossa Károly Gyermekei közül Győző nagyon korán betegségben meghalt, Károly Kajászóra, Lajos, László
és Gizella Budapestre költöztek. Hat
unokája, hat dédunokája és három
ükunokája van.

Kossa család
  3

„Itthon Csákváron
Tanulmányi Ösztöndíj”
pályázati felhívása
Csákvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására
az „Itthon Csákváron Tanulmányi
Ösztöndíj” elnyerésére.
A pályázat célja: Az ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok közneveléshez és
felsőoktatáshoz való hozzáférésének
biztosítása, tanulmányainak segítése. A pályázat célja továbbá Csákvár
gazdasági fejlődéséhez szükséges,
megfelelő szakmai felkészültséggel
rendelkező humán erőforrás biztosítása. Hosszabb távon a megyei fiatalok identitástudatának kialakítása,
Csákvárhoz való kötődésének erősítése.
Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azok a személyek, akik:
a) középiskolai, vagy felsőoktatási
intézményben (hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat,
b) Az ösztöndíjpályázaton kizárólag a
Csákvár területén állandó lakóhellyel
rendelkezők részesülhetnek,
c) A pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 13. életévüket már igen, de 28. életévüket
nem töltik be,
d) A lenti szempontok valamelyike
szerint szociálisan rászorultnak minősülnek.
Szociálisan rászorult: A pályázat
szempontjából szociálisan rászorultak azok a személyek, akik az egy
háztartásban élő, vagy vele együtt
költöző közeli hozzátartozó, élettárs
egy főre jutó havi nettó igazolt jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg
A pályázatok benyújtása: A pályázatot egy eredeti példányban, zárt
borítékban - személyesen vagy postai úton - a megadott űrlapon kell
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benyújtani mellékleteivel együtt úgy,
hogy az február 14., illetve szeptember 14. napjáig beérkezzen a Csákvár
Város Önkormányzatához.
A hiányosan vagy nem megfelelően
kitöltött pályázati űrlap javítására, a
hiányzó mellékletek benyújtására a
pályázatok benyújtására nyitva álló
határidő leteltét követően nincs lehetőség, azok érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerülnek.
A pályázati űrlap: Csákvár Város Önkormányzatánál igényelhető (8083
Csákvár, Szabadság tér 9.) és letölthető Csákvár Város Önkormányzata
honlapjáról (www.csakvar.hu).
A pályázati űrlaphoz csatolni kell:
a) lakcímkártya másolatát,
b) az oktatási intézmény igazolását a
tanulmányi jogviszonyról,
c) az oktatási intézmény igazolása az
utolsó lezárt félév tanulmányi eredményéről,
d) a pályázó által írt, legalább 1000,
legfeljebb 2500 karakter terjedelmű
önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó szakmai elképzeléseit, az esetlegesen végzett tudományos, kutatói
munka, tudományos diákköri tagság,
közösségi szerepvállalás bemutatását,
e) a pályázó és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó, vagy
élettárs jövedelméről szóló igazolás
Elnyerhető támogatás:
Az ösztöndíj összege tanulmányi félévre, 5 hónap időtartamra (szeptembertől január végéig és februártól
június végéig) jár.
Középiskolai tanulói jogviszonnyal
rendelkező személyek részére az
ösztöndíj havi egy főre jutó összege
bruttó 30 ezer forint.
Felsőoktatási intézményi hallgatói
jogviszonnyal rendelkező személyek
részére az ösztöndíj havi egy főre
jutó összege bruttó 50 ezer forint.
Maximálisan támogatható pályázatok száma félévente:
a) középiskolai tanulók esetében legfeljebb négy fő,

b) felsőoktatási intézmény hallgatói
esetében legfeljebb négy fő.
A támogatás célja, hogy az ösztöndíjban részesülők tanulmányaikkal
kapcsolatos költségeiket fedezni
tudják, ebbe beleértve a közvetlen
tanulmányi költségeket (tandíj, tanszerek beszerzése) mellett az utazási
költségeket is.
A beérkező pályázatokat a Humán
Erőforrások Bizottsága megvizsgálja,
rangsorolja és meghatározza a támogatásra és elutasításra javasolt pályázatok körét. Amennyiben a Bizottság
szükségesnek tartja, az ülésén meghallgathatja a pályázókat. A Képviselő-testület – a Bizottság véleményének figyelembe vételével – hozza
meg döntését.
Bírálat szempontjai: A tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok ösztöndíjpályázatának elbírálása az alábbi
szempontok alapján történik:
a) szociális helyzet,
b) tanulmányi eredmény,
c) közösségi szerepvállalás,
Az ösztöndíjban részesülő pályázó
köteles:
a) tanulói / hallgatói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat
benyújtásakor megjelölt intézményben a pályázatban megjelölt szakon
/ szakirányon tanulmányait megszakítás nélkül végezni,
b) az ösztöndíj folyósításának ideje
alatt a folyó félévre létesített tanulmányi / hallgatói jogviszonyát minden év február 28. napjáig és június
30. napjáig igazolni,
c) a pályázati űrlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesíteni.

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy az ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, a később
folyósítandó ösztöndíjra jogosulatlanná válik, és a korábban folyósított
ösztöndíj összegét a jegybanki alapkamattal növelten köteles az erre
okot adó körülmény bekövetkeztétől
számított 15 napon belül visszafizetni.
A pályázó a pályázatok benyújtásával
hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott
pályázatában megjelölt személyes
adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal
kapcsolatos feladataik ellátása során
kezeljék, valamint azt, hogy ösztöndíj elnyerése esetén nevüket és az
ösztöndíj összegét az önkormányzat
nyilvánosságra hozza.
A pályázatok benyújtásának helye:
Csákvár Város Önkormányzata - 8083
Csákvár, Szabadság tér 9.
A pályázatok beérkezésének határideje: minden év február 14., illetve
szeptember 14. napja.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá:
„Itthon Csákváron Tanulmányi Ösztöndíj pályázat.
A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: március 31., illetve október 31. napja.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Pályázati űrlap
2. számú melléklet: Jövedelmi adatok
Az ösztöndíj program az EFOP-1.5.2.16-2017-00011 jelű projektből valósul meg.

Könyvmolyok
figyelem!
Keressük az ÉV OLVASÓJÁT!
A csákvári Floriana Könyvtár egy
egész éves játékra hívja jelenlegi
és leendő olvasóit. (2018. október-2019. szeptember)
Az ÉV OLVASÓJA díj elnyeréséért a
gyerekeknek és felnőtteknek nem
kell mást tenniük, csak minél többet
olvasni, az olvasmányaikról pedig
5-10 mondatos ajánlót készíteni.
Ezeket az ajánlókat folyamatosan
közzétesszük ( a könyvtár hirdetőtábláján, Facebook oldalán, a legjobbakat a Csákvári Hírmondó hasábjain),
ezzel segítve a többi olvasót a könyvek közötti eligazodásban.
Az ÉV kölyök (14 éves korig)- és felnőtt OLVASÓJA címet azok az olvasóink nyerik el, akik az egy év alatt a

Tarkedli-mese

legtöbb ajánlót adják le a könyvtárban. A cím mellé a díjazottak értékes
könyvutalványt kapnak ajándékba, a
játékban résztvevők pedig az év leteltével egy fergeteges könyvtárbulin
oszthatják meg egymással olvasmányélményeiket, tapasztalataikat.
Mindenkit szeretettel várunk!
A játék kezdete: 2018. október 02.
A játék vége: 2019. szerptember 30.
Az ajánlók leadása:
• személyesen a könyvtárban
nyitvatartási időben:
Csákvár, Széchenyi u. 8.
• e-mailben:
florianakonyvtar@gmail.com
Floriana Könyvtár nyitvatartás:
hétfő: zárva
kedd, csütörtök, péntek: 9-12, 13-17
szerda: 9-12, 13-18
szombat: 8-12

Családi program
2018. október 5. péntek 15.00 óra
Helyszín: Fazekas Emlékház,
Csákvár, Petőfi u. 8.
A Floriana Könyvtár az Őszi Könyvtári
Napok keretében egy újabb érdekes
programra hív minden korosztályt,
unokát, nagymamát egyaránt. 2-3
fős csapatok jelentkezését várjuk,
melynek lehet felnőtt tagja is! Október 5-én, péntek délután 15 órára látogatást szervezünk a csákvári
Fazekas Emlékházba, ahol tarkedlit
sütnek a mesélő nagymamák. A finomságért cserébe mindenkinek ki
kell nyomoznia, hogy mi is az a tar-

kedli. Meséért mese jár: szeretnénk,
ha minél több résztvevő elmondana
egy tetszés szerinti rövid mesét. Annak különösen örülnénk, ha a tarkedlivel kapcsolatos mesét találnátok ki.
Jelentkezés és információ:
2018. október 2. kedden 17 óráig:
• e-mailben:
florianakonyvtar@gmail.com
• telefonon: 06-22-582-310,
06-30-225-8552
• facebookon: Floriana Könyvtár
Szeretettel várunk mindenkit!
Zsuzsa, Heni

Könyvtári Napok
2018. október 2-6.

Floriana Könyvtár
Csákvár, Széchenyi u. 8.
dátum

óra

esemény

2018. október 2.
kedd

16.30

Nyári olvasmánynapló pályázat
elbírálása –író-olvasó találkozó
Sohonyai Edittel
Év olvasója játék indítása

2018. október 3.
szerda

17.00

Viszló Levente
A csákvári vár története - előadás

17.00

Könyvtárunk csoportjainak
bemutatkozása
Floriana festőkör kiállítása
A megnyitón fellép
a Gyémánt Gospel Kórus

15.00

Tarkedli-mese - Családi program
Látogatás a csákvári Fazekas Emlékházba, ahol tarkedlit sütnek a mesélő
nagymamák. A finomságért cserébe a
jelentkező csapatoknak egy a tarkedlivel kapcsolatos mesét kell írniuk.

2018. október 4.
csütörtök

2018. október 5.
péntek

2018. október 6.
szombat

9.30

Kovács Imre Attila: Rendhagyó
irodalomóra Esterházy Péterről
Kastélytúra és könyvtárlátogatás
az Esterházy kastélyban.

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2018. július 27-én Kertész Nikolett a Luther utcába,
2018. augusztus 2-án Séllei Tamás a Széchenyi utcába,
2018. augusztus 15-én Véber Bianka Zselyke a Dobogóra.
Isten hozta a kis jövevényeket!

AZ ESTERHÁZY ISKOLA
SZÜRETI FELVONULÁST
ÉS BÁLT RENDEZ
2018. OKTÓBER 13-ÁN.
Részleteket a városban
kitett plakátokon
olvashatják!
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Képünk van róla

Táborozás Tiszafüreden (június 18-23)

„ Mátyás király udvara”

Kora reggel búcsút intettünk szüleinknek és alig vártuk, hogy megérkezzünk a Tisza-tó partján lévő
táborba. A faházak elfoglalása után
megismerkedtünk az etyeki gyerekekkel és ebédelni mentünk. Kis pihenő után csapatokat hoztunk létre.
A választott csapattagokkal dolgoztunk egész héten. Beindult a „hősképző”. Szerintem izgalmas feladatokat oldottunk meg és sok új játékot
tanultunk. Az én egyik kedvencem
az volt, amikor ajándékot kellett
készítenünk egy olyan embernek a
táborban, akinek valamiért hálásak
vagyunk. Sok szép ajándék készült és
nagyon meglepődtek az ajándéko-

Immár 10. alkalommal szerveztük
meg az idei nyáron augusztus elején
a múzeumi tábort. Ebben az évben
az évforduló kapcsán Mátyás királlyal
és a reneszánsz korral ismerkedtünk
meg kilenc pedagógus és több szakember irányításával.

Ezúton is szeretnénk megköszönni
mindazoknak a vállalkozóknak, szülőknek, nagyszülőknek az önzetlen
segítségét, akik színvonalasabbá, élvezhetőbbé tették a több mint száz
gyerek számára az idei múzeumi tábort!

A tábor programja a következő volt:
a Vértes Múzeum, Csákvár Emlékház megismerése, játékos múzeumi
foglalkozás német nyelven. Csákvár
híres építményei maketteken, filmvetítés Mátyás királyról és a Kinizsi
várról. Pusztabuszos városnézés,
kézműveskedés, fazekas termékek
készítése, kincskereső vetélkedő
rejtvényekkel, ügyességi játékokkal.
Fürdés, kirándulás Esztergomba, Visegrádra egy igazi ásatásra, a Salamon toronyba és Mátyás palotájába.
A hét zárásaként apródpróba volt a
parkban. A finom ebédekről Kiss Laci
Bácsi Konyhája gondoskodott.

Így: Csákvár Város Önkormányzatának, Nagy Sándornak, Magosi Istvánnak és fiának, Ujcz Áginak, Juhász Mihálynak, Hartégen Gyulának, Buncsák
Istvánnak, Ódor Györgynek, Lingurár
Zalánnak, Bodrogai Lászlónak, Schafferné Nesztler Margitnak, Barócsi
Jánosnak, Medgyesiné Buncsák Máriának, Szabó Bernadettnek, Oszoli
Tibornak, Fülöp Zoltánnak, Dornyi
Mihálynak, Németh Ibolyának, Botkáné Schmalkovics Irénnek, a Foltvarró szakkörösöknek, az Összhang
Kamarakórusnak, a Csákvári Önkéntes Tűzoltóknak, a középiskolásoknak
és „Zsuzsi néni csapatának”!

A visegrádi kirándulás programjáért külön köszönet a Mátyás király
Múzeum vezetőjének és munkatársainak - elsősorban Boruzs Katalin
régésznek!

KÖSZÖNJÜK!

zottak. Hétfőn délután megnéztük a
tavat, voltak olyanok is, akik bele is
mártóztak a kellemesen langyos vízbe. Kedden, szerdán és csütörtökön
egész délután pancsolhattunk. Egy
közeli kalandparkban kipróbálhattuk
a bátorságunkat is. Péntekre sajnos
elromlott az idő, de ez azért nem
rontotta el a kedvünket. Este megkaptuk az első „diplománkat”, és a
táborlakó gyerekekkel jót buliztunk.
Szombaton reggel indultunk haza.
Örültünk, hogy újra látjuk a szüleinket, de máris hiányzott a társaság
és a sok közös program. Köszönjük,
hogy eljöhettünk!
Mester Bettina és Sára

Kis Zengo tábor (júl.29-aug. 3)
Vidám ismerkedő játékokkal nyitott
a Kis Zengő Tábor. Szeretettel várták
a résztvevő gyerekeket: Szebik Julianna, és Némedi Katalin, szervezők.
Barasevich Márta, Szakály Szilvia és
Barasevichné Németh-Kocsis Márta zenetanárok. Szebik Máté, Bódi
Anna, Schneider Dávid, és Tamás
Anna segítők.
Bajnóczi Márió lelkész vezetésével a
bibliai József és testvérei történetének megismerése, és átbeszélgetése
folyt a héten.
Nagy izgalommal vettek részt József
élete eseményeinek felelevenítésén,
a „Láthatatlan színház” élményének
megtapasztalásán keresztül is.
A szorgalmas és intenzív hangszeres
gyakorlást, naponta, a „Kovács módszer” mozgás formáival kezdték a zenélni szerető gyerekek.
Az ebéd és fagyizás után pihenés,
majd a kézműves foglalkozás ezt pedig kóruséneklés követte.
Kamara és négykezes próbák után a
lányok és fiúk is lelkesen fociztak.
Focibajnokságot is tartottunk.
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Esténként közös énekléssel zárult
a nap, a szorgos tevékenységekért
naponta kaptak elismerő pecséteket
a gyerekek arra a pólóra, amiben a
záró rendezvényen szerepeltek.
A Zenés Áhítaton a kedvenc dalok és
kórusművek között a kamarazenei
produkciók, orgona játék, és négykezesek vidám hangzása színesítette az
estét.
Meghívott lelkészünk fiatalos, közvetlen prédikációban adott útravalót.
Bódi Anna - aki szeptembertől a
Miskolci Egyetem Zeneművészeti karának furulya szakos hallgatója - és
Szebik Ildikó közös játéka koronázta
meg a hangversenyt.
A lelkes gyereksereg, sok élménnyel
és barátsággal gazdagodva nehezen
vált el egymástól. Köszönjük a szülőknek az önzetlen segítséget!
Támogatóink: Csuta Cukrászda, Papírvilág, Csákvár Önkormányzata,
Esterházy Móric Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola, Evangélikus Egyház, Dallam AMI
Szervezők

A tábor résztvevői és szervezői

Képünk van róla

Floriana Festokör kiállítása a Csákvár Emlékházban

Táborozás Boglártanyán 2018. aug. 27-29.

Július 28-án a Vértes Emlékház ezúttal a Florina Festőkör műveinek adott
teret. A Festőkör 2015 óta működik a
könyvtárban, ugyanis akkor keresték
fel a kreatív szakkör tagjai Szekeres
Károly festőt, hogy mentorálja őket,
vezesse be a csoportot a festészet
alapjaiba, adja tovább mindazt a
technikai, anyag- és eszközhasználattal kapcsolatos tudást, melyet az
évek alatt elsajátított, mestereitől
örökül kapott. A három éve működő társaság folyamatosan bővül,
már Bicskéről, Mórról is csatlakoztak
hozzá alkotni vágyó emberek, sőt,
a mindössze 17 éves kínai lány, Zhu
Zhexi is itt tanul, aki gyönyörű erdőrészletet ábrázoló képével vesz rész
a kiállításon. A Vál völgyében volt
szerencsém megnézni Szekeres Károly és felesége, Szekeresné Horváth
Zsuzsanna korábbi képeit, és mint
megtudtam, a festőkör ott tartott
alkotótáborának friss munkáit is láthatjuk ezen a nagyon hangulatos, romantikus, természetjáró, épületrajzos kiállításon. Erős színkezelésekkel
nyugalmat, romantikát árasztó képeket és az Alcsútdobozi Arborétum

Ebben az évben csákberényi és
vértesboglári gyerekekkel kiegészülve töltöttünk három emlékezetes
napot az erdei iskolában, ahol sok érdekes program közül választhattunk.
Kirándultunk a közeli erdőben nappal és éjszaka, bátorságpróbát tehettünk, többféle madarat is befogtunk és meggyűrűztünk (kis poszáta,
arany sármány, házi- és mezei veréb,
füsti fecske, tövisszúró gébics). Megismerhettük a különféle odúfajtákat,
megcsutakoltuk a lovakat, megtisztítottuk a lószerszámokat és nyergeket.
Reggelenként megetettük a tanyán
élő állatokat, majd összeszedtük a
tojásokat, amit finom rántottaként el
is fogyasztottunk. Közreműködtünk a

épületeit, valamint csendéleteket
festettek a tanítványok, akikre joggal
büszke Szekeres Károly. A művészeti
élményt teljessé téve az Összhang
Kamarakórus énekelt hangulathoz
illő dalokat, kánonokat Kunstár Béláné vezényletével. Bodrogai Gyuláné
megnyitó beszédében azt mondta, hogy minden valahol művészet,
ha kitakarítunk, ha megsütünk egy
finom ételt, ha azzal tápláljuk önmagunkat és környezetünket, már
valahol érezhetünk egyfajta alkotói
elégedettségedet. Ezt alátámasztva a
festőkör tagjainak süteménykreációit, pogácsáit kóstolhattuk meg az alkotások megtekintése után. A tárlat
szeptember 20-ig tekintethető meg a
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület bemutatótermében.

vacsora elkészítésében is, megtanultunk palacsintát sütni, vetélkedtünk
egymással, számháborúztunk és sokat játszottunk Péter bácsi, Laci bácsi
, Cili néni, Gyöngyi néni, Judit néni
segítségével. Új barátságokat kötöttünk. Köszönjük Csákvár város önkormányzatának és Viszló Leventének,
hogy ismét lehetővé tették, hogy a
Vértes természetismereti verseny
győztesei feledhetetlen emlékekkel
és élményekkel gazdagodhassanak.
Már most készülünk az idei megmérettetésre, hogy jövő nyáron ismét itt
táborozhassunk.
Czvikli Imréné és Fülöp Mária

Kiállítók: Szekeres Károly, Szekeresné Horváth Zsuzsanna, Bartha Csilla,
Metykó Zoltánné, Kádárné Sánta Terézia, Tóth Jánosné, Jánosik Sarolta,
Jankyné Imrefi Mária, Kósáné Holecz
Anna Mária, Kósa László, Kocsi Ilona,
Szarvas Éva, Zhu Zhexi.
Benedek Tímea írása alapján

Köszönet a segítségért
Az Esterházy Iskola „új iskolai” épületében önkormányzati pályázat keretében energetikai felújítás zajlik:
ablakcsere, fűtéskorszerűsítés, külső
szigetelés.
Az iskolakezdés előtt 2 nappal, szeptember 1-jén reggel építési törmelék, hulladék, rengeteg por, kosz,
rendetlenség fogadta a belépőket.
Ezen a szombaton közel 100 ember:
pedagógusok, szülők és diákok közös erővel szorgoskodtak azon, hogy
a tanítás megkezdődhessen hétfőn
reggel. A kb. 60 felnőtt és 40 gyermek elsőként saját termeiket taka-

rították ki, utána kezdtek a közös
helyiségekhez. A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény (Gánt-Bányatelep) 6 fővel segítette a munkát. A
csákvári Foltvarrókör kitakarította a
varrodát. Kiss László helyi vállalkozó
gulyáslevessel megvendégelte délben a résztvevőket. Szép összefogás
valósult meg településünkön a gyermekek érdekében.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy szeptember 3-án
reggel megkezdődhessen a tanítás
ebben az épületben is.
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Eseménynaptár
2018.7.1. – 8.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK

Evangélikus Egyház

Római Katolikus Egyház

SZEPTEMBER

Plébániánk elérhetőségei

E-mail: csakpleb@citromail.hu
Plébános: Gerendai Sándor
Honlap: http://csp.eoldal.hu
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:		
Kedd:		
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

18.00 szentmise
18.00 zsolozsma és áldoztatás
7.00 szentmise
18.00 szentmise vagy igeliturgia a kórházban
19.00 szentségimádás a templomban
15.00 szentmise a zárdában
17.30 előesti vasárnapi szentmise
11.00 szentmise

Közelgo ünnepeink:
Szeptember 30. vasárnap Szent Mihály ünnepe, templomunk búcsúja
Búcsúi szentmise 11 órakor

Református Egyház
A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége

A Csákvári Református Egyházat érintő szolgálatok esetén (temetés, keresztelés, 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

16. 15.00 Családi istentisztelet a kórus szolgálatával, programok, vacsora (vas.)
21. 17.00 Győr - Öregtemplom, Mészáros Tamás egyházkerületi
felügyelői iktatása (péntek)
23. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
27. 18.00 Férfikör (csütörtök)
30. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)

OKTÓBER

7. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet, őszi betakarítási hálaadás,
családi istentisztelet (vas.)
13. 10.00 - 17.00 Budapest – Deák- tér – Országos Evangélizáció
14. 16.00 Egyházmegyei kórustalálkozó, Oroszlány(vasárnap)
21. Csabdin társgyülekezeti nap (csak Csabdin lesz istentisztelet) (vas.)
Augusztus hónap igéje:

„ Isten szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot
is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten
alkotásait elejétől a végéig,

VÁROSI ESEMÉNYEK
SZEPTEMBER
9.
Szabó Laci bácsi emléktúra • Gyülekezés a Szabadság téren
15. 17.00 Kulturális Örökség Napja • Szanatórium kultúrterme
22. 16.00 Török Péter Ybl-díjas táj és kertépítész:”Ilyen volt a múltbanilyen lett a jelenben” • Csákvár Emlékház
29.
XIX. Mihály-napi Lovas és Pásztortalálkozó • Csikó akol

OKTÓBER
2. 17.00 Idősek Napja • Szanatórium kultúrterme
„Nem csak a húsz éveseké a világ” címmel - nyugdíjas napi operett gála
Szereplők: Kállai Bori, Teremi Trixi, Vörös Edit, Domoszlai Sándor, Csere
László és a 4 tagú tánckar
2-6.
Őszi Könyvtári Napok • Floriana Könyvtár
6. 10.00 III. Őszi Csák Nap • Szent Ferenc Vadászkápolna
6. 15.00 Emlékezés az aradi vértanúk-ra • Szabadság tér
13.
Szüreti felvonulás és bál • Csákvár - Publo rendezvényterme
23.
‚56-os megemlékezés

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 felügyelet mellett játékkal töltik el az időt)

Ünnepi istentisztelet
Szeptember 23-án 10 órai istentiszteletünk a Lorántffy Református Óvodánk
és a református hittan tanévnyitója, melyre szeretettel várjuk óvodásainkat,
hittanosainkat és szüleiket.

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 Ftban állapította meg.
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Csákvár-Gánt Tv

SZEPTEMBER HAVI MŰSORA
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Október

6. cs.
10. h.
13. cs.
17. h.
20. cs.
24. h.
27. cs,
1. h.

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

Floriana Nap
Floriana Nap 2. rész
Floriana Nap (ism.)
Floriana Nap 2. rész (ism.)
Kulturális Örökség Napja
Kulturális Örökség Napja (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
NAPJA
SZEPTEMBER 15. 17.00 ÓRA
SZANATÓRIUM KULTÚRTERME
Duo Vivo- Stummer Márton és Nemes-Jeles Judit
gitár és fuvola duó előadása
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
WWW.CSAKVAR.HU

WWW.OROKSEGNAPOK.HU

Idősek Napja

2018. október 2. kedd 17.00
csákvári kórház kultúrterme

Projekt azonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00011

Köszönet nyilvánítás
A Harangvirág Nyugdíjas Klub 21 tagja július elején parlamenti látogatáson
vehetett részt. Köszönjük Tesseli Zoltán képviselő úrnak, hogy biztosította nekünk a belépőjegyeket, és vendégül látott minket a képviselői irodájában.
Illés Szabolcs polgármester úrnak pedig köszönjük a közbenjárást, és a gondoskodó segítséget.
Mindannyiunknak nagy élmény volt, szép napot töltöttünk együtt !

„Nem csak a húsz
éveseké a világ”
operett gála

Szereplők:
Kállai Bori, Teremi Trixi
Vörös Edit, Domoszlai Sándor,
Csere László és a 4 tagú tánckar

A Harangvirág Nyugdíjas Klub tagjainak nevében :
Galló Vilmosné, klubvezető

Csákvár Város Önkormányzata
A program az EFOP-1.5.2.-16-2017-00011 jelű projektből valósul meg.

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.
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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

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

A Gebotech Kft munkatársakat keres lovasberényi
telephelyére az alábbi pozíciókba:

HEGESZTŐ
LAKATOS
elektródával hegeszteni tudó

NYOMÁSPRÓBÁZÓ
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

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

2018. okt. 25-én (csüt.) 18:30
órai kezdettel gépjárművezetői
tanfolyam indul a könyvtárban.
Információra ajánljuk a

www.stift90.hu
honlapot.

Csákvár belterületén építési telkek
eladók.
Érdeklődni: 06-30-385-0431

Fess velem!
Önismereti csoportba várom azok
jelentkezését, akik a művészeti eszközök segítségével szeretnének közelebb kerülni önmagukhoz. RAJZTUDÁS NEM SZÜKSÉGES!
Érd.: MAM - Mini Alkotó Műhely
06-30-988-2726

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Géber Lajost utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

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

KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%
VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%

Csákvári-Bodméri Hírmondó
Kiadó: Csákvár Város
és Bodmér Község Önkormányzata
Készült: Kék Elefánt Nyomda
Székesfehérvár, Jancsár köz 2.
Tel./Fax: (22)338-674
kekelefantnyomda@gmail.com
Szerkesztő-bizottság elnöke:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:
Faddi Péterné
Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit
Szerkesztő bizottság külsős tagjai:
Majorné Kiss Mónika
Némedi István
Szakál Borostyán
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: október 1.
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