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

KÉPÜNK VAN RÓLA
Képes tudósítások városunk
életéből, az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.

2. oldal

2-5. oldal

GYEREKEKNEK
A Floriana Könyvtár nyári olvasópályázatot hirdet 9-13 éves
korosztály részére.

Helló
nyár!

7. oldal

Csákvári-Bodméri Hírmondó

XXIX. évfolyam 7. szám 2019. július

Ingyen kör
a vidámparkban
a Floriana
Napon!
Csákvár Város Önkormányzata 2018.
augusztus 20-án ismét megrendezi a
Floriana Napot a Pihenőparkban.
A hagyományokhoz híven az idei évben is lesz vidámpark, ahol kicsik és
nagyok felhőtlenül szórakozhatnak.
Önkormányzatunk a 0-14 éves korú
csákvári gyermekek részére 11-14
óra között egy ingyenes kört biztosít
egy szabadon választott játékra, a
dodzsem kivételével.
Feltétel: regisztráció a rendezvény
információs pultjánál, ahol a szülő/
kísérő aláírásával igazolja az ingyenes
körre jogosító tallér átvételét, melyet
a játék üzemeltetőjének kell átadni.

Képviselő-testületi Képünk van róla
hírek – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2019. június 25.
napján tartotta munkaterv szerinti
rendes ülését, amelyen elsőként a
két ülés között végzett munkáról és
az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, valamint jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadta el. Ezt
követően döntött a „Közétkeztetési
szolgáltatás 2019” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról. Elfogadásra
került a Csákvári Mese-Vár Óvoda és
Bölcsőde működéséről szóló tájékoztató, a Településrendezési eszközök
módosításáról szóló határozat, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló rendelet tervezet.
Rendeletet alkotott a Képviselő-testület a közterületek filmforgatás célú
igénybevételéről is.
Döntés született az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi
Általános Iskola szabadság téri épületébe kamera rendszer kiépítésére vonatkozó pályázati részvételről.
Elfogadásra került az önkormányzat
által benyújtott, folyamatban lévő
pályázatokról szóló júniusi tájékoztató, a Csákvár 0178 hrsz-ú út rendezéséről szóló határozati javaslat,
a Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit Kft. üzleti terve is. Az Empátia 2002 Bt. kérelmének helyt adva
kiegyenlítésre kerültek a II. számú
háziorvosi körzet működtetéséhez
szükséges eszközök használati díja,
a Fazekas Emlékház burkolási költ-

ségeinek megtérítésére érkezett kérelem azonban elutasításra került. A
Zöldhelgyi dűlő és Aranyhegyi út közüzemi ivóvízhálózat bővítéséről döntött a Képviselő-testület a VP6-7.2.17.4.1.2-16 jelű, „Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléshez, állapotjavításához,
karbantartáshoz szükséges erő-és
munkagépek beszerzése” elnevezésű
pályázat elszámolásáról szóló határozati javaslat elfogadása mellett. A
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetet társadalmi véleményezésre bocsátotta,
illetve a TOP-1.2.1-16-FE1 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekttel kapcsolatos döntéseket
hozta meg.
A nyári szünet alatt óvoda felügyeletet biztosít a Csákvári Mese-Vár Óvoda intézményében 4 fő lovasberényi
óvodás részére. Döntés született a
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00017 jelű,
Turizmusfejlesztés Csákváron elnevezésű projekt áfa-visszaigényléséről
is. Zárt ülésen kitüntető címek adományozásáról születtek döntések.
A Képviselő-testület nyilvános ülésén készült felvétel a Csákvári TV-ben
látható, míg a nyilvános ülés jegyzőkönyve az önkormányzat hivatalos
honlapján (www.csakvar.hu) olvasható.

Csákvári Gyermeknap
A hagyományokhoz híven június első
szombatján került megrendezésre a
Csákvári Gyermeknap. Az idő kellemesen meleg volt, a rengeteg program közül mindenki talált magának
kedvére valót. A délelőtt a szülőknagymamák által nagy szeretettel készített palacsintáinak elfogyasztásával kezdődött, ami elmaradhatatlan
eleme a gyermeknapnak.
Az ételekről, italokról Hartégen Gyula gondoskodott, de képviseltette
magát a Csákvári Tűzoltó Egyesü-

let, a Bicskei Rendőrkapitányság, a
Floriana Egyesület pedig mini mezítlábas parkkal várta a kicsiket és
nagyokat. A telepített kalandpálya
mellett ugrálóvár, akadályverseny,
kézműves foglalkozás nyújtott egész
napos elfoglaltságot.
A zenei aláfestést Zolnai Sándor és
lányai biztosították. Az izgalmas napot a tombolasorsolás zárta, ahol
értékes ajándékokkal gazdagodtak
a szerencsések. A program az EFOP1.5.2-16-2017-00011 számú projektből valósult meg.

Képviselő-testületi
hírek – Bodmér
Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2019. június 24.
napján tartotta havi rendes ülését.
Az ülés elején tájékoztató hangzott
el a két ülés között végzett munkáról.
Ezt követően, megvitatásra került a
2019. évi belső ellenőrzésről készült
jelentés, valamint áttekintette a testület a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját. A
beszámolókat követően tájékoztató
hangzott el az augusztus 20-i Falunap
szervezéséről.
Következőkben döntött a Képviselőtestület az autóbusz megálló melletti
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önkormányzati terület rendezéséről,
a Magyar Sándor utca elején lévő
betongyűrűk kicseréléséről, majd a
játszótéri eszközök felújításáról.
Aktuális ügyek napirendi pont keretében határoztak a Vasvári Pál utcai
fűzfák rendbetételéről.
Az ülés jegyzőkönyvét Bodmér Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.bodmer.hu) és – ügyfélfogadási időben – a Faluházban
elolvashatják az érdeklődők.
Katona László
polgármester

Tersztyánszky Ödön születésének 90. évfordulója
A Magyar Szablyavívó Egyesület
szervezésében 2019. június 21-én
Tersztyánszky Ödön születésének
90. évfordulójáról emlékeztünk. A
rendezvényt Molnár Orsolya nyitotta meg, megemlékező beszédet
Borbás Bálint vívómester mondott,
aki kiemelte, hogy bár Tersztyánszky
jobb keze nagymértékben sérült a
háborúban, mégis képes volt bal kézzel megtanulni a vívást, és sikereket
elérni a sportágban. Szavaihoz csatlakozott Takács Tamás tábori lelkész,
aki szintén arra hívta fel figyelmün-

ket, hogy soha semmilyen körülmények között nem szabad feladni az álmainkat, céljainkat, még akkor sem,
ha a helyzet reménytelennek látszik.
A Magyar Szablyavívó Egyesület tagjai mellett Janky Bendegúz és Csuta
András is bemutatott néhány vívógyakorlatot, illetve az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi
Általános Iskola diákjai is hozzátettek
néhány gondolatot. A rendezvény
koszorúzással és az emlékezés virágainak elhelyezésével zárult.

Képünk van róla
A Háry János című daljáték előadói (1929)

Szebenyi Etelka opera nagykövet
szál hegedűn! A rádióadás rendezője
és riportere Hegedűs Tibor és K. Halász Gyula volt. Élőben sugározta a
közvetítést a BBC, tudósítottak róla a
filmhíradók. Decemberben kéthetes
vendégjáték következett Budapesten, a Nemzeti Kamaraszínházban,
Hevesi Sándor szervezésében, aztán
országjáró turné.

A Floriana Könyvtár szervezésében 90 év után hazatért Háry!
A csákvári „földmíves ifjak” három
évvel a budapesti, operaházi ősbemutató után, 1929-ben a Bozory-féle
„beszállóvendéglő” nagytermében
előadták Kodály Zoltán Háry János
című daljátékát. Paulini Béla (1881–
1945), a daljáték egyik szövegírója
Csákváron született. Az ő kezdeményezésére indult el a Csákvári Magyar Földmíves Játékszín nagy vállalkozása. A Fejérmegyei Napló 1929.
június 15-ei számában „Földmíves
ifjak adnak elő operát Csákváron, a
hallgatók operaházi tagok lesznek”
című cikkében tudósította olvasóit a
nem mindennapi rendezvényről:
„A csákvári műkedvelő ifjúság f.
hó 16-án, vasárnap este 8 órakor a
Bozory-vendéglő színpadán előadja
Paulini–Harsányi–Kodály Háry János
című daljátékát. Ezt megelőzően néhány fővárosi író és művész is fellép.
Az előadást az Operaház mintegy

húsz tagja is megtekinti. Helyárak: I.
hely 2 pengő, II. hely 1 pengő. – Jegyek előre válthatók a csákvári Hangya szövetkezet pénztáránál. Műsor:
1. Paulini Béla író szabadelőadása.
2. Palotai Árpád, az Operaház tagja
magyar nótákat énekel. 3. Harsányi
Zsolt író humoros felolvasása: Vers
a baromfiakról címmel. 4. Venczel
Béla, a m. kir. Operaház tagja »Óh,
mely sok hal terem az nagy Balatonba…« című dalt énekli. 5. Háry János,
daljáték 4 felvonásban. Szereplők:
Sepsy János, Takács Bözsi, Szabó
József, Benedek Etelka, Medgyessy
Lajos, Benedek Juliska, Benedek Sándor, Németh János, Gulyás Annuska,
Bőle Juliska, Dornyi Sándor, Bakonyi
Sándor, Katona József, Szalay János,
Bőle János. A darabot betanította
Bozory Endre. Rendező Csőváry Dezső.”

Az előadás sikeréről ugyancsak a
Fejérmegyei Napló adott hírt: „A helyi közönség soraiban több budapesti
zeneértő is megjelent, és ezek mindannyian elragadtatással nyilatkoztak
az egyszerű földmívesek játékáról.
Előadás után az a terv merült fel,
hogy a csákvári műkedvelők egy-két
estén Budapesten vendégszerepeljenek, hogy megmutassák ősi művészetüket a főváros zeneértő közönségének… A csákvári földmívesek
vendégszereplését az őszi hónapokra
tervezik.”
Ez az előadás volt a Magyar Rádió első
vidéki közvetítése. A nagy távolságra,
telefonkábelen történő továbbítás
sikere rádiótechnikai szempontból
is igen jelentős volt. Csupán annyit
szóltak vissza a stúdióból, hogy „kicsit vékony a zene”. Hogyne lett volna az, hiszen az előadást Bozory Endre zeneértő vendéglős kísérte egy

Erre a nagyszabású produkcióra emlékeztünk meg 2019. Június 16-án,
vasárnap 15 órakor a Csákvár Emlékházban, ahol Szebenyi Etelka opera nagykövet tartott a daljátékból
vetítéssel egybekötött előadást. A
felhangzó népdalokat a Harangvirág
Dalkör tagjai énekelték Kunstárné
Irénke vezetésével, amibe a szép
számú közönség is bekapcsolódott,
mely zsúfolásig megtöltötte a termet. A vetítés előtt Kovács Alexa,
Mester Bettina, Néráth Katalin és
Janky Bendegúz „Háry emlékezete”
című produkcióját láthattuk, amit
Némediné Varga Judit tanított be a
lakitelki nemzetközi honismereti vetélkedőre, ahol a 242 induló csapatból az Esterházy Iskola végzős diákjai
III. helyezést értek el vele az országos
döntőben.
A megemlékezés a „Bozory Vendéglő” falán elhelyezett emléktábla
megkoszorúzásával zárult
Sz.H.Zs.

Koszorúzás az egykori Bozory vendéglőnél
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Képünk van róla
Június az iskolában
Június 21-én a Tanévzáró ünnepséget a harmadik évfolyam műsora színesítette.

Ez a legizgalmasabb hónap, hiszen
a nyári pezsgés már érződik, miközben közeledik a bizonyítványosztás,
fokozódik a várakozás. Ilyenkor minden évben lázas munka folyik mind
a gyermekek, mind a pedagógusok
részéről, hogy a tanév lezárása minél sikeresebb, zökkenőmentesebb
legyen.
Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napját összekötöttük a trianoni
békekötésről való megemlékezéssel.
Bekapcsolódtunk mi is az országos
programba, és a műsor után közösen
elénekeltük a Kézfogás című dalt a
Hősi Emlékműnél.
Június 5-én a Környezetvédelmi Világnap alkalmával igyekeztünk a
természet megóvására, a tisztaság
fontosságára ráirányítani a figyelmet.
Június 6-án délelőtt a 8. évfolyam
számára drogprevenciós előadást
tartott a rendőrség egyik nyomozója,
este pedig a leendő első osztályosok
szüleinek volt értekezlet. A hírek szerint jól sikerült az első találkozás.
Június 8-án elérkezett a várva várt
Gyermeknap. A Sportkombinát területén és környékén számos érdekes
elfoglaltság várt minden gyermekre.
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Nyugdíjba vonulása alkalmából a negyedikesek külön műsorral készültek
tanítójuknak, Páblené Mester Mártának. Márti néninek a 40 éven át
tartó odaadó munkájáért az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott, amit az intézményvezetőtől
vehetett át ezen a szép napon.

Június 13-án reggel a tanév során
szép helyezéseket elért tanulók átvehették okleveleiket és jutalmaikat az
iskolai közösség előtt. Este a nyolcadikosok szerenáddal búcsúztak tanáraiktól.

Június 14-én, hagyományainkhoz híven az utolsó tanítási napon volt a
ballagás. Délelőtt énekelve vonultak
végig kedves nyolcadikosaink minden termen, helyiségen, folyosón, elbúcsúztak mindentől és mindenkitől
ebben az iskolában. A nyolc évet lezáró ünnepséget 17 órakor tartottuk.
Az idén két olyan tanuló fejezte be
tanulmányit iskolánkban, aki 8 évig
megtartotta kitűnő bizonyítványát,

ezért az igazgató nénitől vehette át
ünnepélyes keretek között. Ők is,
valamint a versenyeken, közösségi
életben, sportban jeleskedő társaik
is egy-egy Esterházy Iskola feliratú bögrét vihettek haza emlékbe,
amelynek a betűit az épület falán
található festményből emelte ki Kiss
Sándor tanár úr, valamint könyvjutalomban részesültek az osztályközösség meghatározó tagjai.

Némediné Varga Juditot az Emberi
Erőforrások Minisztériuma elismerő
oklevélben részesítette kiemelkedő
szakmai tevékenységének elismeréseként.
Jutalmaztuk minden osztály legügyesebb, legszorgalmasabb diákjait, reméljük, jövőre is megmarad a lendületük!
Aki esetleg ebben a tanévben nem
ért el olyan eredményt, hogy a neve
felolvasásra kerüljön, az se szomorkodjon! Egy jó nagy nyári pihenés
után, újult erővel, tág tere a lehetőségeknek a következő tanévben!
Boldog vakációt kívánunk mindenkinek!

Képünk van róla

Aki mer, az nyer!
Alig tört ki a VAKÁCIÓ, amikor 20
csákvári diák táborozni indult Balatonszemesre az EFOP-3.3.5-17-201700014 program keretén belül. Június
17-től 5 élményekben gazdag napot
tölthettünk a magyar tenger partján.
A természetvédelem volt a téma,
amit sok oldalról körbejártunk. Megismerkedtünk szűkebb és tágabb
környezetünk problémáival, megtudtuk, hogy mi a különbség szemét és
hulladék között. Beszélgettünk az újrahasznosításról, a megújuló energiákról. Ötleteket gyűjtöttünk: Mi mit
tehetünk környezetünk megóvása
érdekében? Új játékokat tanultunk,
hulladékból ajándéktárgyakat készí-

Kiállítás a Vértes Emlékházban
tettünk, kisvonattal bejártuk a környéket, hajóval elutaztunk Tihanyba,
ahol a visszhang vidáman harsogta:
Hajrá Csákvár! A Panoptikumban
közelebbről megismerhettük legnagyobb királyaink életét, a leghíresebb kalózok kalandos történeteit
és az indiánok használati-és dísztárgyait. Megfigyeltük, hogyan készül
az erdélyi kürtőskalács és természetesen meg is kóstoltuk. Jól fogyott
környezetünkben a jégkása és a fagyi
is. Rengeteget fürödtünk a Balatonban és a közeli élményfürdőben. Új
barátokat szereztünk és sok kedves
emlékkel a szívünkben tértünk haza.

Jankyné Imrefi Marika Tájak, városok,
emberek című kiállításának megnyitója 2019. június 8-án volt a Csákvár
Emlékházban. Az elmúlt két év alatt
készült 31 akrilfestményt bemutató
tárlatot dr. Vörös Ferencné nyitotta
meg. A festményeken láthattunk almát evő kislányt, spanyol táncosnőt,
város és utcarészleteket, virágokat,
tájképeket egyaránt. Az Összhang

Kamarakórus Kunstárné Irénke vezetésével a képek hangulatához illő
kórusművekből adott elő színvonalas
műsort. Az összművészeti élmény létrejöttéhez Marika unokái: Veigl Kata
és Janky Bendegúz versmondással
járult hozzá. A szívélyes vendéglátást
követően felemelő élményekkel gazdagodva térhettek haza a látogatók.

Kunstár Béláné
Czvikli Imréné

CSÁMBORGÓ ZENEKAR a Tatai Víz-Zene- Virág Fesztiválon
Június 29-én zenekarunk a Tatai VízZene-Virág Fesztiválon játszott. Az
országosan is jegyzett fesztivál immár 26. éve került megrendezésre.
Nézőként már évek óta látogatjuk
az eseményt, hiszen jó néhány zenei
csemegét kínál a három napos programsorozat a jazz, a blues, a funky, a
rock, a világzene hazai és nemzetközi

előadói közül. Megtiszteltetés volt
számunkra azon a színpadon játszani,
ahol előző években olyan -számunkra kedves- előadók léptek fel, mint:
Deák Bill Gyula, a Kerekes Band, a
Soulbreakers, a Tárkány művek, a
Varga János projeckt, a Ghymes és
még hosszasan sorolhatnánk a szívünknek oly kedves zenekarokat.

Külön köszönet illeti azt a maroknyi
csapatot, a mi kis „csákvári különítményünket” hogy zenekarunkat elkísérte, lelkesítette és örömünkben
velünk osztozott. Őket is és mindenki
mást is sok szeretettel invitálunk a
következő koncertünkre, melynek
helyszíne és időpontja: Szár, augusztus 20-a, 17.30 óra. Addig se felejtsük, hogy „a zene mindenkié”.
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Eseménynaptár
2019.5.1. – 6.30.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római Katolikus Egyház
Plébániánk elérhetőségei

E-mail: csakpleb@citromail.hu
Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7.
Honlap: http://csp.eoldal.hu
Hivatal telefonszáma: 22-354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8.00-12.00
Ettől eltérő időpontban telefonos egyeztetés alapján.
Ilyen esetekben hívható telefonszám: 20-8232-932
Plébános: Gerendai Sándor, telefonszáma: 70-397-5935

Temetőgondnokság elérhetőségei

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

A liturgia általános rendje Csákváron
Hétfő:		
Kedd:		
Szerda:
Csütörtök:

Szombat:
Vasárnap:

18.00 szentmise
18.00 zsolozsma és áldoztatás
7.00 szentmise
16.00 szentmise (páratlan hét) vagy igeliturgia (páros hét
a Szent Vince idősek otthonában
18.00 szentmise (páratlan hét) vagy igeliturgia (páros hét) a kórházban
19.00 szentségimádás a templomban
18.00 igeliturgia
11.00 szentmise (havonta egyszer igeliturgia)

Evangélikus Egyház
JÚLIUS

14. 11.00 Istentisztelet (vas.)
14. vasárnaptól - 20. szombatig Nagy Zengő tábor
20. 10.00 Táborzáró zenés áhítat (szo.)
21. 11.00 Istentisztelet (vas.)
28. 11.00 Istentisztelet (vas.)
28 – aug 4. Pyrbaumi-csákvári ifijúsági tábor Balatongyörökön

AUGUSZTUS
4. 11.00 Táborzáró úrvacsorai istentisztelet (vas.)
Igét hirdet: Klaus Eyselein pyrbaumi lelkész
11. 11.00 Istentisztelet (vas.)
18. 11.00 Istentisztelet (vas.)
25. 11.00 Istentisztelet (vas.)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Péntek
Péntek		
Vasárnap
Vasárnap

17.00 Bibliaóra
18.00 Kóruspróba
11.00 Istentisztelet
17.00 Konfirmációs előkészítő óra

Nyári táboraink

Nagy Zengő
július 14-20.
Pyrbaumi-csákvári ifijúsági tábor Balatongyörökön
Kis zengő
augusztus 4 - 10.

júl. 28. – aug. 4.

Július hónap igéje:

„Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a
hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.”
(Jk 1, 19)

Református Egyház
A Csákvári Református Egyházat érintő szolgálatok esetén (temetés, keresztelés, esketés) legelőször a Lelkészi Hivatal értesítendő.
Gere Gábor József református lelkész:
06-30-380-9503
geregabor@freemail.hu
Geréné Kossa Izabella református lelkész: 06-30-688-6470
Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről a gyülekezet 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/

VÁROSI ESEMÉNYEK

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE

AUGUSZTUS

Kedd
Kedd
Vasárnap		

16.00
18.00
10.00

Vasárnap		

10.00

Kórházi istentisztelet
Bibliaóra
Gyermek istentisztelet
(istentisztelettel egy időben, de a Kálvin Idősek Otthona
társalgójában)
Istentisztelet

Gyülekezeti hittantáborunkat augusztus 21-25. között tartjuk a Református Templomban, annak udvarán, valamint a megújuló Kálvin teremben, melyre szeretettel várjuk
a hitoktatásban résztvevő (bármilyen felekezetű) 6 év feletti gyermekeket. A tábor
ingyenes, de szívesen fogadunk adományt a gyermekek részére. Kérjük, hogy jelezzék a
szülők a gyermek részvételi szándékát!
A július 31-augusztus 3. közötti Ifjúsági táborunkba szeretettel várjuk a már konfirmált
fiatalokat, hogy kötetlenül beszélgessünk, énekeljünk, és sportoljunk.
A tábor helye: Gárdonyi Kemping - Kérjük, hogy a fiatalok jelezzék részvételi szándékukat!
Várunk mindenkit szeretettel!

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
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JÚLIUS
31.
20.

Kresz Mária születésének 100. évfordulója • Csákvár Emlékház
Floriana Nap • Csákvári Pihenőpark

Csákvár-Gánt Tv
JÚLIUS HAVI MŰSORA

Július
Július

15. h.
18. cs.

18:00
18:00

Július

22. h.

18:00

Július
Július
Augusztus
Augusztus
Augusztus

25. cs.
29. h.
1. cs.
5. h.
8. cs.

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

Testületi ülés (ism.)
90 éve született Tersztyánszky Ödön
Pro Vértes 25 éve a természet szolgálatában
90 éve született Tersztyánszky Ödön (ism.)
Pro Vértes 25 éve a természet ... (ism,)
Háry János Csákváron
Rejtett tájakon
Rejtett tájakon 2.
Rejtett tájakon 3.
Háry János Csákváron (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Új könyveink
Ízelítő a Floriana Könyvtár legújabb könyveiből:

Virágzó színek Jézus
keresztjében összefogva
20 évvel ezelőtt a bajorországi
Pyrbaum Evangélikus Gyülekezete
értesült arról, hogy a csákvári evangélikusoknál kórus született. 20 évvel
ezelőtt érkezett először Csákvárra
a német kórus Konrad Heck akkori
presbiter, valamint Ernst Damm karnagy vezetésével, és tolmácsolták az
akkori lelkész, Albert Grünwald szeretetteljes köszöntését.
A látogatást viszontlátogatások sora
követte, a két gyülekezet 2005 óta
immár testvérgyülekezeti kapcsolatban áll, és nyaranta együtt táboroznak a gyülekezet ifjai.
Idén, június 20–23. között bajor
testvéreink látogattak meg minket.
Az érkezés estéjén közös presbiteri
megbeszélés során számoltunk be
gyülekezetünk és egyházunk aktuális
kérdéseiről, helyzetéről.
Vendégeinket szeretnénk mind
jobban megismertetni hazánkkal,
nevezetességeinkkel,
evangélikus
egyházunkkal. Így péntek a kirándulás napja volt: a siófoki Makovecztemplomot, a balatonfüredi evangélikus templomot és a tihanyi
Apátságot látogattuk meg.
A napot a Vértes Natúrpark szervezésében játékos „puszta-próba” zárta, amely során vegyes csapatokban
tehettük próbára ügyességünket és
csapatmunkánkat.
Szombat délelőtt lovaskocsikon vezettük végig vendégeinket városunk

nevezetességein: a Vértes Natúrpark központját, a Gessner-házat, a
Dornyi Mihály által készített maketteket, az Év Fagylaltja címet többször
elnyert Csuta Cukrászdát, a csákvári
Fazekas-házat, és az Esterházy Kastély parkját; de a délután már a fő
eseményre, a két kórus közös Zenés
áhítatára való készülés jegyében telt.
A pyrbaumi Szent György Evangélikus Kórust a karnagyuk, Stephanie
Schneider, a csákvári Harmonia
Floriana Kórust Szebik Ildikó készítette fel a koncertre, amelyen a német
és magyar nyelvű műveket felváltva
vezényelték.
A vasárnapi istentiszteleten Klaus
Eyselein lelkész úr prédikált. Igehirdetésében a színek versengésének
példája nyomán beszélt arról, hogy
mindnyájan ugyanabból a Fényből
származunk, és minden különbözőségünk ellenére együtt alkotunk
teljességet. Utalt az idei év igéjére
is - „Törekedj békességre, és kövesd
azt!” –, és hozott ajándékba egy színes képet is, melyet egy olyan iraki
menekült készített, aki a neumarkti
evangélikus gyülekezetben talált
hosszú idő után békességet.
A képen a színeket Jézus Krisztus
keresztje teszi elválaszthatatlanná.
Szép szimbóluma ez a két gyülekezet,
és a testvérkórusok virágzó kapcsolatának is.

Adam Lebor: Nyolcadik kerület
Balázs Ágnes: Lufi és a zűrös vakáció
Bartos Erika: Bogyó és Babóca rajzol
Bartos Erika: Bogyó és Babóca világot lát
Bartos Erika: Buda tornyai (Brúnó Budapesten)
Bíró Szabolcs: Királyok éneke (Anjouk 6.)
Bíró Szabolcs: Non nobis Domine
Böszörményi Gyula: Szer’usz világ (Ambrózy báró esetei 5.)
Csapody Kinga: Irány a Dunakanyar! (Utazik a család 4.)
Csernus Imre: Egy életed van
David Baldacci: Kiút
Deborah Harkness: Az élet könyve (Mindenszentek 3.)
Deliága Éva és Lovász Hajnalka: Mit kezdjünk a szorongással?
Deliága Éva és Lovász Hajnalka: Mit kezdjünk az akaratossággal?
Dezső András: Maffiózók mackónadrágban
Diana Gabaldon: A lángoló kereszt 2/2. kötet (Outlander 5.)
Diane Chamberlain: Kegyes hazugságok
Diane Chamberlain: Titkok örvénye
Fábián Janka: Virágszál
Giovanna Fletcher és Tom Eve of Man - A jövő reménye

Nyári
olvasópályázat
A Floriana Könyvtár nyári olvasópályázatot hirdet 9-13 éves korosztály részére.
A pályázatban részt vevő könyveink:
• Anthony Horowitz: A Sólyom gyémántja
• Balázs Ágnes: Lufi és Szamóca
• Lázár Ervin: Hapci király
• Michael Ende: Momo
• Rick Riordan: A csontlabirintus
• Roald Dahl: Boszorkányok
• Thomas Brezina: A Mennydörgések temploma
Jelentkezési határidő: 2019. július 27.
Jelentkezés és a feladatlapok átvétele személyesen a Floriana Könyvtárban.
Leadási határidő 2019. október 1.
A három legjobb pályázó jutalomban részesül.
Mindenkinek jó pihenést, szép nyarat!

Gólyahír

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2019. június 2-án Veigl Tibor az Árpád utcába,
2019. június 11-én Szmolka Tamás a
Kossuth utcába,
2019. június 26-án Herédi-Szabó Artúr a Gyümölcs utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!
  7

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!

Buszjárat :

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

JÚLIUS

2019. július 13.
2019. július 20.
2019. július 27.

AUGUSZTUSBAN VASÁRNAPONKÉNT IS!!!
AUGUSZTUS
2019. augusztus 3-4.
2019. augusztus 10-11.
2019. augusztus 17-18.
2019. augusztus 24-25.
2019. augusztus 31.
2019. szeptember 1.
Indulás:
Visszaindulás:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kedves
Olvasóink!
Értesítjük önöket,
hogy a

Szabadság tér 9 óra

Velence Korzó 18 óra

Floriana
Könyvtár

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

CSÁKVÁRI FAZEKAS TALÁLKOZÓ
DR. KRESZ MÁRIA
1919 -1989
NÉPRAJZKUTATÓ EMLÉKÉRE,
AKI ÖSSZEGYŰJTÖTTE, FELDOLGOZTA
ÉS KÖZKINCCSÉ TETTE
A CSÁKVÁRI FAZEKAS HAGYOMÁNYOKAT

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

2019. július 30-tól
augusztus 24-ig
zárva tart.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Kaszap Imrét utolsó útjára
elkísérték.
Külön köszönet a buszos kollégáinak
a szeretetteljes megemlékezésért,
Katonáné Venguszt Beatrixnak férjem életéről szóló beszédéért.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik özv. Sós Lajosné temetésén részt
vettek és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

APRÓHIRDETÉS

Nyitás:
augusztus 27-én,
kedden.

Eladó! 1 db varrógép, 3-as Golf felni,
ónémet bútorok.
Érd.: 06-20-339-2090

Kellemes nyaralást,
jó pihenést
kívánunk!

Fűnyírás, fűkaszálás, kertgondozás.
Tel.: +36-70-548-1602

SZERVEZŐ: FLORIANA KÖNYVTÁR
IDŐPONT: 2019. JÚLIUS 31. SZERDA
PROGRAM:
 9-15 ÓRÁIG AGYAGOS FOGLALKOZÁSOK, KORONGOS BEMUTATÓK
HELYSZÍN: RÉGI ISKOLA UDVARA /CSÁKVÁR, SZENT ISTVÁN U. 1./
 13 ÓRÁTÓL TÁRLATVEZETÉS A KERÁMIA GYŰJTEMÉNYBEN
 16 ÓRAKOR CSUPOR ISTVÁN NÉPRAJZKUTATÓ VETÍTÉSES ELŐADÁSA,
MAJD A JELENLÉVŐ FAZEKASOK ÉS MUZEOLÓGUSOK HOZZÁSZÓLÁSAI
 EMLÉKTÁBLA AVATÁS
HELYSZÍN: CSÁKVÁR EMLÉKHÁZ /MÚZEUM, KOSSUTH U. 2./

2019. júl. 30-án (kedd) 18:30 órai
kezdettel gépjárművezetői tanfolyam indul a könyvtárban.
Információra ajánljuk a

www.stift90.hu
honlapot.

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

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

Csákvári-Bodméri Hírmondó
Kiadó: Csákvár Város
és Bodmér Község Önkormányzata
Készült: Kék Elefánt Nyomda
Székesfehérvár, Jancsár köz 2.
Tel./Fax: (22)338-674
kekelefantnyomda@gmail.com
Szerkesztő-bizottság elnöke:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:
Faddi Péterné
Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit
Szerkesztő bizottság külsős tagjai:
Majorné Kiss Mónika
Némedi István
Szakál Borostyán
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: július 23.
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