SZENT ISTVÁN NAPI
PROGRAMOK

KÉPÜNK VAN RÓLA

Csákvár Város és Bodmér Község ünnepi rendezvényei.

Képes tudósítások városunk
életéből, az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.

2. oldal

3-5. oldal

ISKOLAI HÍREK
Tanévkezdéssel kapcsolatos
tudnivalók.

Helló
nyár!

7. oldal

Csákvári-Bodméri Hírmondó

XXIX. évfolyam 8. szám 2019. augusztus

Az első
Erzsébet-tábor

Elhunyt Csillag Tibor
Tragikus hirtelenséggel, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt Csillag
Tibor, volt önkormányzati képviselő.
64 évet élt.
Magasépítési mérnökként végzett
Budapesten, majd műszaki ellenőri képesítést szerzett a Pécsi Tudományegyetemen. 18 évet dolgozott
a közigazgatásban. Megszerezve a kinevezéshez szükséges képesítéseket,
több önkormányzatnál – így hosszú
ideig Csákváron is - dolgozott az építésügyi igazgatásban, vezető főtanácsosi beosztásban. 2010-től négy
éven át Csákvár Településfejlesztési
Bizottságát vezette. Hitt abban, hogy
az igényesebb, szebb falukép kialakítása nemcsak gazdasági kérdés. Vallotta, hogy a település vezetői által
megalkotott, helyi építési szabályzatnak az ott élő emberek igényeit
kell szolgálnia, felesleges korlátozás
nélkül. Küzdött azért, hogy a helyi
vállalkozók és a település vezetőinek
kapcsolata ne csak az adóbefizetésre

korlátozódjon. Utolsó jelentős munkája a várossá vált Csákvár központjának megtervezése volt. Csillag Tibi,
ahogy szinte mindenki hívta, évtizedekig tervezett családi otthonokat és
közintézményeket, számtalan építést
felügyelt műszaki ellenőrként. Öröm
volt számára, hogy fia is építész lett,
leánya pedig a kommunikációt tekinti hivatásának. Dinamikus életet élt.
A küzdősportok szinte minden ágát
gyakorolta, feketeöves cselgáncsozó
volt. Gyermekeit is a sport szeretetére és tiszteletére nevelte. Tibor
szerettei és barátai szívében örökre
megmarad, s emlékét őrzik Csákvár
általa tervezett otthonai és intézményei.

A korábbi években nagy sikerrel
megrendezett „múzeumi tábor”
idén első alkalommal az Erzsébet-program keretében 1 242
000 forint támogatással valósul
meg. A tábor 2019. július 29 augusztus 2-ig tart. Egy hét alatt
számos program nyújt tanulási és
kikapcsolódási lehetőséget.

Csákvár Város Önkormányzata nevében őszínte részvétemet szeretném
kifejezni Tibor családjának.

Emellett környezettudatos életmódra nevelés keretében szemétszedési akció, továbbá akadályverseny, különböző játékos
programok várják a kicsiket és

Illés Szabolcs
polgármester

Hagyományőrzés keretében a
fazekassággal, a Vértes Múzeum
kincseivel ismerkedhetnek meg
a gyermekek. Látogatást tesznek
a mentőállomáson, lubickolnak a
Novák-ház medencéjében, pingpong bajnokságon mérik össze
ügyességüket.

nagyokat. Végül pedig a Bory-vár, a
Koronás-park, a Romkert, és a Hetedhét Játékmúzeum meglátogatásával zárul a hét.

Ingyen kör
a vidámparkban
a Floriana
Napon!
Csákvár Város Önkormányzata 2019.
augusztus 20-án ismét megrendezi a
Floriana Napot a Pihenőparkban.

óra között egy ingyenes kört biztosít
egy szabadon választott játékra, a
dodzsem kivételével.

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

Feltétel: regisztráció a rendezvény
információs pultjánál, ahol a szülő/
kísérő aláírásával igazolja az ingyenes
körre jogosító tallér átvételét, melyet
a játék üzemeltetőjének kell átadni.

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
Bodmér Község Önkormányzata nevében

FALUNAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE
2019. augusztus 18.
Helyszín: Faluház udvara

PROGRAMOK:

Ugri-bugri Sport tábor
120 csákvári iskolás gyermek táborozott ingyen június második felében az
EFOP 3.3.5-17 pályázat elnyerésének
és sikeres megvalósulásának köszönhetően. A Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai
közösségi program kísérleti megvalósítása a Székesfehérvári Tankerületi
Központban keretében 20 gyermek
bentlakásos táborban vehetett részt
Balatonszemesen, 100 tanuló pedig
négy különböző napközis táborból
válogathatott. Végül az érdeklődésnek megfelelően két csoport Sport
és egészség témakörben tevékenykedett a hét folyamán, egy csoport
Idegen nyelvet választott, egy pedig

2

  

Környezetvédelemmel foglalkozott.
A pedagógusok változatos feladatokkal, játékokkal, programokkal
készültek, egy napon pedig buszos
kirándulásra mentek a gyerekekkel.
A visszajelzések alapján úgy érezzük,
sikeres volt a táboroztatás, a kisdiákok jól érezték magukat, a szülők
pedig nyugodtak lehettek, hogy amíg
dolgoznak, gyermekeik hasznosan,
építő, vidám programokkal töltik az
idejüket.
Reméljük, jövőre is lesz ilyen nagyszerű lehetőségünk!

15.30
16.30
17.45

18.00
18.30
19.30

Bóbita Együttes
Irigy Hónaljmirigy
Polgármesteri köszöntő
• Díszpolgári cím adományozása
• Kulturált környezetű lakóház kitüntetés adományozása
• Új kenyér megáldása
Istentisztelet
Bicskei Fúvószenekar
Vacsora – bál

Vacsorajegyek a helyszínen kaphatók: 500 Ft
Jó szórakozást kíván a Képviselő-testület!

Képünk van róla
Szürkeharcsafogó verseny
Egyesületünk március 30-áról 31-ére
virradó éjszaka 12 órás szürkeharcsa
fogó versenyt rendezett immár 4. alkalommal. A 10 csapat nagy várakozással kezdte meg a horgászatot, - hiszen, bár év közben többször is akadt
horogra a nagybajúszúból, - az eddigi
3 alkalommal mindig elkerülték a
felkínált csalit. A körülmények kedvezőnek tűntek: csend volt, holdfény
mentes sötét borult a tó vizére. Látni lehetett a rablásokból, hogy aktív
a harcsa. És valóban! Végre megtört
a jég, és végre sikerült a versenyen
halat fogni, így végre gazdára talált
a 3 éve vásárolt kupa. Gratulálunk a
nyertes csapatnak: Tyeklár Márknak
és nagypapájának Pozsonyi Lajosnak.
A zsákmány 6,78 kiló volt.

Törpeharcsafogó verseny
Minden évben már sokak által várt
esemény a törpeharcsafogó verseny.
Hogy miért? Sokan csak ekkor jutnak le a partra. Baráti társaságok,
családok alkotnak csapatot, és egy
jó hangulatú rendezvény kerekedik
évről évre.

A cél, hogy ritkítsuk e káros élőlényt
tavunkból. Június 9-én 30 csapat fogott neki a küzdelemnek, melynek
során mintegy 54 kiló kártevőtől
szabadultunk meg. A verseny végén
finom ebéddel láttuk vendégül a
résztvevőket.

néni, Szabó Judit néni, Pál Marika néni,Tamásné Ráth Klári néni,
Nyigriné Éva néni, Bodrogai Dóri,
Buncsák Marika néni, Julika néni, Terike néni
Külön Köszönöm két nagylányomnak
Rékának és Krisztinek az egész heti
nagy segitséget.
Támogatók: Csuta Zsolt - fagyi, Bederna Vilmos - CBA Príma
kakaóscsiga, Iszkádi Zsolt, Publo pizza, Kiss Laci bácsi - bázis, Magosi
István, Lovasbarátok - pusztabusz,
Csákvári Zrt., Antallfy György - busz,
Kulcsár László - ásványvíz, szörp,
Adamek Anett - szörp szóda, Bakonyiné Reni - elsősegély csomag, Barócsi János, Önkormányzat, HOFESZ anyagi támogtás, Dobai Karcsi - napi
buszos szállítás.

Napközis horgásztábor
Július 1-je és 5-e között második alkalommal rendeztünk az általános
iskolások részére napközis horgásztábort. Az érdeklődés óriási volt, a
meghirdetett létszám hamar betelt.

A gyerekek belekóstolhattak a horgászatba és megismerhették annak
fortélyait. Sokan közülük most fogtak először a kezükbe horgászbotot.
Örömmel jelenthetjük: megfertőződtek. A hét során volt napi horgászverseny, akadályverseny. Pizzáztunk,
fagyiztunk, vízibombáztunk. Vendégül láttunk a fehérvári kishorgászokat. Részt vettünk a palotavárosi
tavon megrendezett táborzáró versenyen, ahol jó eredményt értünk
el, hiszen minden kategóriában volt
díjazott csákvári gyermek.

A legkedvesebb búcsúzás a végén
egyöntetűen így hangzott: Ugye jövőre is jöhetünk?
Köszönjük a segítséget a horgász
tagtársainknak: Farkas Bozsik Gábor,
Schalkhammer László, Takács Gábor,
Janky Feri bácsi, Győri Vali, Fijó János, Tyeklár Márk, Eigner Ferenc, Eck
Mónika, Czompó Balázs, Mészáros
Zoltán
Pedagógus segítők: Betti néni, Gina
néni, Nádori Laci bácsi, Néráth Ancsa néni, Medgyesi Hajnika, Adél
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Képünk van róla

Tábor Balatonakaliban
Egy nyár sem telhet el balatoni tábor
nélkül. Ennek szellemében idén is közel 50 kistáborózó töltötte meg a július 8-án a horgász- és fürdőtáborba,
Balatonakaliba induló buszt. Az egy
hetes tábor vezetőjének, Jankyné
Kővári Csilla néninek, Csányi Noémi
néni, S. Molnár Gyuláné Jucus néni,
Szakálné Dornyi Erzsi néni és Takácsné Járosi Zsuzsa néni tanárnők,
valamint Nádori Laci tanár bácsi segítettek a táborozók felügyeletében.
Idén sajnálatos módon ugyan nem
volt rekkenő hőség a tábor alatt, de
a bátrabbak így is mindennap megmártózhattak a 23 fokosra lehűlt
Balatonban. Természetesen unatkozásra egy percre sem volt idejük a fiataloknak, hiszen kézműveskedéssel
és sportversenyekkel foglalhatták le
magukat. A tábori élet szerves részét képezi már évek óta a csocsóés tollaslabda, valamint az asztali
tenisz verseny. Emellett a strandfoci
bajnokságra is neveztek egy tábori
csapatot, ahol nagy küzdelem árán a
3. helyen végeztek a fiúk, így bronzérmesként méltón védték meg a
csákvári focisták hírnevét. A horgászás szerelmesei a hagyományokhoz
híven idén is Laci bácsi vezetésével
minden napot egy hajnali pecázással
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kezdtek, majd időjárástól függően
a nap további részeiben folytatták
azt. A héten kifogott halakat szerdán
nyársra tűzött szalonnák mellett sütötték meg, majd fogyasztották el a
tábor lakói. A kis horgászok szombaton délelőtt egy verseny keretében is
összemérték tudásukat és ügyességüket.
A táborozók az estéket rendszerint a
tábortűznél töltötték, ahol tábordalokat énekeltek közösen. A régi táborozókból már kinőtt két olyan fiatal
fiú (Fehér Zsombor és Wollein Zsombor), akik gitározásukkal járultak hozzá a kiváló hangulathoz. 4. napon,
a vacsora után rendezték meg az
Akali túrát, mely nagy sikert aratott
a gyerekek körében, mert izgalmas
és érdekes állomásokon keresztül ismerhették meg Balatonakalit. Utolsó
este a versenyeredmények kihirdetésével és díjátadóval egybekötött
táborzáróra került sor. Július 14-én,
vasárnap pedig egy utolsó közös reggeli után lebarnulva, szép emlékekkel
és kellemes érzéssel érkeztek haza,
de már alig várják, hogy jövőre ismét
együtt töltsenek egy hetet a magyar
tengernél.
Szakál Borostyán

Burián Miklós Alkotótábor
A csákvári iskolásoknak az idei Burián
Miklós Alkotótáborban immáron 22.
alkalommal volt lehetőségük sok új
élményt szerezni és kézműveskedni.
Június 24-én több mint 30 kisdiák
érkezett Környebányára az Erdei Iskolába, hogy június 30-áig egy fergeteges, alkotással teli hetet töltsenek
ott. A táborvezető Szakálné Dornyi
Erzsébet mellett a gyermekek gondtalan táborozását felügyelte, Imréné
Csernay Éva és Tóthné Szakács Noémi tanár nénik, valamint Szenttamási
Tibor felnőtt segítőkkel. Idén újításnak számított, hogy 4 táborozóból
táboroztatóvá cseperedő, közösségi munkát végző fiatal diák (Bakonyi Adrienn, Bokodi Zsófia, Palkó
Szebasztián, Pinczés Dorka) is segédkezett az egész tábor alatt.
A rajzolás és festés mellett nap, mint
nap készíthettek dísz- és használati
tárgyakat (hűtőmágnes figurák, karkötő, medál, gombképek, papírvirágok, stb.). Saját ötlet alapján elkészült Rotya is, aki félig róka, féli kutya,
és idéntől ő a tábori kabalafigura.
Alkotói Király Adrienn és Schmidt
Orsolya. Az összes táborozó közösen
pedig megalkotta a tábori zászlót,
melynek közepén Rotya képe tűnik

fel. Emellett mindenki elkészített 1-1
olyan munkadarabot, melyeket majd
októberben, a Burián Miklósra emlékező kiállítás keretében lehet megtekinteni a Csákvári Múzeumban.
Az időjárásnak köszönhetően az önfeledt alkotómunka mellett a tábor
nagy udvarát, játszóterét és focipályáját is maximálisan ki tudták használni a gyerekek. Az élmény dús hét
végén díjazásokkal, színdarabbal,
táncos produkcióval, énekléssel és
persze fájó szívvel búcsúztak egymástól, mindannyian megfogadták,
hogy jövőre ismét ott lesznek az ő
családias légkörű alkotótáborukban!
A tábor szervezői és résztvevői köszönetet mondanak Csákvár Város
Önkormányzatának a segítségért,
valamint a szponzorok támogatásáért. Így Horváthné Margit néninek
a Csákvári Csárda vezetőjének, Kiss
Laci bácsinak, Hartégen Gyulának a
Kálvária Söröző és Grillbár vezetőjének, Iszkádi Zsoltnak, a Publo Étterem vezetőjének, Fehérné Csákány
Anitának a zöldséges bolt vezetőjének, Majorné Metykó Tímeának a
Somlai bolt vezetőjének, a CBA vezetőségének, illetve az Európa Pékségnek.
Szakál Borostyán

Képünk van róla

2019. július 10-14. között, immár 4.
alkalommal került megrendezésre a
Csákvári Katolikus Egyházközség szervezésében az Ébresztő Fesztivál, mely
a kamasz korosztálynak szóló 5 napos lelkigyakorlat. Az előző évekhez
képest idéntől egy nappal hosszabb
rendezvénysorozatban a fiatalok a
helyes istenkép kialakításában kaptak
segítséget szakértő előadók, papok,
szerzetesek, lelki vezetők segítségével. A mindennapi előadások mellett
szentmiséken, szentségimádásokon,
kiscsoportos beszélgetéseken vehettek részt, délutánonként tematikus
műhelyek fogadták őket különböző,

korosztályt érintő aktuális témában.
Esténként táncház, szabadtéri mozi,
tábortüzes játékok várták a fiatalokat. A rendezvény fő támogatóinak,
Spányi Antal püspök úrnak, Csákvár
Város Önkormányzatának és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek hálás
szívvel mondunk köszönetet az anyagi
támogatásért, és a Csákvári katolikus
közösség civil tagjainak és vállalkozóinak külön köszönjük az önzetlen, áldozatos munkájukat, támogatásukat,
felajánlásaikat, rendelkezésre állásukat és imáikat, ami nagyban hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Hegyessy Anita
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Eseménynaptár
2019.8.1. – 9.30.

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)

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/

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
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

Augusztus 18-án, vasárnap Újborért adunk hálát a 10 órakor kezdődő istentiszteleten,
és megterítjük az Úrnak asztalát. Erre készülünk csütörtöktől (augusztus 15) bűnbánati
istentiszteleteinken, minden este 18 órától.
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 augusztus 4. – augusztus 7. 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!
Szeptember elsején, vasárnap szeretettel várjuk a gyermekeket és fiatalokat, hogy
együtt imádkozzunk és kérjünk áldást az előttük álló nevelési / tanítási évre.
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

Céladakozás a templomra és a Kálvin Teremre

Hálásak vagyunk mindazokért az adományokért melyeket a felújítási munkálatokhoz kaptunk. Az épületeink felújításából még van hátra, aki ehhez bármilyen
segítséget tud adni, köszönettel fogadjuk.

Evangélikus Egyház
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

Pyrbaumi-csákvári ifijúsági tábor Balatongyörökön
júl. 28. – aug. 4.
Kis zengő			
augusztus 4 - 10.
Táborzáró Zenés áhítat		
augusztus 9. 17.00 péntek

Augusztus hónap igéje:

Jézus Krisztus Urunk mondja:
„Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa!.”
(Máté 10, 7)

VÁROSI ESEMÉNYEK
AUGUSZTUS
20.

Floriana Nap • Csákvári Pihenőpark

SZEPTEMBER
6.
21.
28.

Sportolj Csákvár! • Csákvári gyerekeknek • Esterházy Iskola udvara
Kulturális Örökség Napja
XIX. Mihály-napi Lovas és Pásztortalálkozó • Csikó akol

Kedves Olvasóink!
Értesítjük önöket, hogy a

Floriana Könyvtár
2019. július 30-tól augusztus 24-ig zárva tart.
Nyitás: augusztus 27-én, kedden.
Kellemes nyaralást, jó pihenést kívánunk!
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Képünk van róla

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2019. július 1-jén Kecskés Csongor Zétény a Kálvária utcába,
2019. július 2-án Právetz Hajnalka Ágota a Gánti utcába,
2019. július 6-án Faragó Zorka Lili a Kotlóhegyre,
2019. július 6-án Vigh Szonja a Mikes utcába,
2019. július 7-én Gulyás Gábor a Felső-Haraszt utcába,
2019. július 12-én Simon Levente és Simon Lénárd a Gyümölcs utcába,
2019. július 18-án Nagy Jázmin a Petőfi utcába,
2019. július 18-án Szőke Kinga a Május 1 utcába,
2019. július 23-án Nyika Ágoston Rajmund a Vértes utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Esterházy Iskola
Tankönyvosztás: 2019. augusztus 29-én,
csütörtökön 8-17 óráig az új iskolában.
Évnyitó:
2019. szeptember 1. (vasárnap)
Első tanítási nap:
2019. szeptember 2. (hétfő) 8:00

Kiállítás a Vértes Emlékházban
Jakubek Nóra örömfestő „Életképek”
című kiállításának megnyitójára invitált bennünket a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület plakátja a Csákvár
Emlékházba. A tárlaton bemutatott
38 akril festmény a cím ígéretéhez híven tükrözte a régmúlt korok hétköznapjait és ünnepi pillanatait, melyeken Tóth Árpádné Marika megnyitó
beszédében végigvezette a megjelenteket. A paraszti életet bemutató festmények mellett tájképek, csendéletek
is szerepeltek a palettán, és modern
témájú kép is akadt. Ismerős csákvári
arcok is visszaköszöntek Trimmel

István, Lele Nikolett, Márkus Péter
fotóművészek jóvoltából, kiknek a
hagyományőrző lovasokról készített
portréikat Nóra felhasználhatta képeihez. Marika megnyitója után Németh István, a Krajczáros Alapítvány
kuratóriumának elnöke megköszönte
Nórának az együttműködést, melynek
keretében festményt adományozott
az alapítvány vándorkiállításokon bemutatkozó gyűjteményébe. A megnyitó élményét Fendrich Veronika
színvonalas éneklése tette teljessé,
aki repertoárjával Edith Piafot idézte
közénk.

Új könyveink
Ízelítő a Floriana Könyvtár legújabb könyveiből:

Csákvár-Gánt Tv

AUGUSZTUS HAVI MŰSORA
Augusztus

12. h.

18:00

Augusztus
Augusztus
Augusztus
Augusztus
Augusztus
Szeptember
Szeptember
Szeptember

15. cs.
19. h.
22. cs.
26. h.
29. cs.
2. h.
5. cs.
9. h.

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

Magyar zarándokút
Fazekasok Csákváron
Schäffer Erzsébet író-olvasó találkozó
Dallam AMI hangverseny
Réti László író-olvasó találkozó
In Memoriam Cipő - Csámborgó koncert
Testületi ülés
Floriana Nap 1.
Floriana Nap 2.
Kresz Mária fazekastalálkozó

Hajnal Ward Judit:
Harlan Cobe:
Ian M. Cron és Suzanne Stabile:
Jeli V.· Tasnádi I. · Vészits A,:
Jan Stocklassa:
Javier Marías:
Jeff Kinney:
Jeffrey Archer:
Jo Nesbo:
Jodi Picoult:
Jodi Picoult:
Karen McManus:
Karl Ove Knausgard:
Kristin Hannah - Firefly Lane:
Lee Child:
Lee Child:
Loreth Anne White:
Lucinda Riley:
Maya Banks:
Michael Connelly:
Michele Campbell:
Miklya-Luzsányi Mónika:
Nicholas Sparks:
Péterfy - Novák Éva:
Rachael Lippincott:
Révész Emese:
Rick Riordan:
Rick Riordan:

Tintásüveg
Szökevények
Úton önmagunkhoz
A káosz temploma (Időfutár 4. )
Stieg Larsson titkos iratai
Beleszerelmesedések
Egy ropi naplója - Extra sajtos kiadás
Fej vagy írás
Leopárd
Elrabolt az apám
Gyere haza
Lehull a lepel
Halál - Harcom 1.
Szentjánosbogár lányok
A titokzatos látogató
Rögös út
A csali
Fény az ablak mögött
Második esély
Feslett szőke (Harry Bosch esetei 3.)
Mindig a férj a tettes
Az ecsedi boszorkány
Első látásra
Apád előtt ne vetkőzz
Két lépés távolság
Simi és a rendetlen betűk
Athéné jele (Az Olimposz hősei 3.)
Hádész Háza (Az Olimposz hősei 4.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Hirdetések
LACI BÁCSI KONYHÁJA

Legyen a vendégünk, mi mindent elkövetünk, hogy elégedett legyen!
Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is!
Étlapunk megtekinthető a www.oregtolgy.hu oldalon.
Ételeinkre a házias ízek a jellemzőek. Az alapanyagok közvetlen
a termelőtől és gyártótól vásárolt, saját előkészítésű és feldolgozású
élelmiszerekből készülnek. Tartósított alapanyagot nem használunk.
Vállaljuk esküvők, bankettek, családi rendezvények,
állófogadások rendezését, lebonyolítását.
Állunk rendelkezésükre!

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

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

AUGUSZTUS
Buszjárat :

2019. augusztus 3-4.
2019. augusztus 10-11.
2019. augusztus 17-18.
2019. augusztus 24-25.
2019. augusztus 31.

2019. szeptember 1.

Indulás:
Visszaindulás:

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

Szabadság tér 9 óra
Velence Korzó 18 óra

APRÓHIRDETÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Csákvár Zöldhegyen kétszintes nyaraló pincével eladó. A házban villany
van, vízrákötés lehetséges. Ugyanott
panorámás telek eladó. Villany- illetve vízrákötés lehetséges.
Érd.: Németh Zoltán 06-70-382-1031

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Schwanner Ignác István temetésén részt vettek és sírjára virágot és
koszorút helyeztek.

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

ELVESZETT

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Torok Sándorné temetésén részt
vettek és sírjára virágot, koszorút helyeztek. Külön köszönet Dr Tilinger
Edit főorvosnőnek és az osztályon
dolgozó nővéreknek lelkiismeretes
munkájukért.
Gyászoló csalá

Hosszú szőke-vörös
bundájú, mókusfarkú
kandúr cicánkat keressük.
Aki tud róla, látta március
óta vagy jószándékkal
befogadta, kérjük értesítsen
az alábbi telefonszámon:
+36-30-264 2656

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

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Véradás
Szeretettel várunk
minden önzetlen véradót
a következő véradásra:
2019. szeptember 18. (szerda)
14:00-18:30-ig,
helyszíne az általános iskola.
Figyelem
a kezdési időpont 14 óra!
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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: augusztus 30.

