ADVENTI PROGRAMOK
Az adventi vasárnapok részletes programjait olvashatják a
mellékelt plakáton.
3. oldal

CSÁKVÁRI TORNYOK
A Csák-Had csákvári tornyokról
szóló sorozata hasznos információkkal szolgál a jövő nyárra
tervezett vetélkedőjükhöz.
5. oldal

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

VÍZPARTI KALANDOK
Folytatódik Dezső Bence és
Spinhért Mátyás 3 napos nyári
horgászkalandja.
10-11. oldal

8-9. oldal

Csákvári-Bodméri Hírmondó

XXIX. évfolyam 11. szám 2019. november

Választási
eredmények
Csákvár

Az őszi önkormányzati választásokon
a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma Csákváron 4.375
fő volt, ebből az urnáknál megjelent szavazó: 2.013 fő. A rendben
lezajlott választás eredményeképpen
október 21-én megalakult az új képviselőtestület az alábbiak szerint:

Knausz Imre

Zolnai Sándor

1 331

1 138

(67,49%)

(57,71%)

FIDESZ-KDNP

FIDESZ-KDNP

Csutáné
dr. Hámori
Anikó
1 069
(54,21%)
FIDESZ-KDNP

Gulyás
Gergo
932
(47,26%)
FIDESZ-KDNP

Az alakuló ülésen az ünnepélyes
eskütételt követően a képviselők
megválasztották az alpolgármestert
Knausz Imre személyében, majd
a következő bizottságokat hozták
létre:

Pénzügyi és Jogi Bizottság:
Fehér Imre elnök
Gulyás Gergő
Zolnai Sándor Zoltán
dr. Nagy Judit
Kántorné Szarka Veronika

Város
Polgármestere
Illés Szabolcs
1 311
(66,68%)
FIDESZ-KDNP

Katona Kitti
1 122
(56,9%)
FIDESZ-KDNP

Fehér Imre
910
(46,15%)
FIDESZ-KDNP

Településfejlesztési Bizottság:
Zolnai Sándor elnök
Fehér Imre
Cservenka Géza
Fülöp Zoltán
Páble Diána

Mészáros
Tamás
1 082
(54,87%)
FÜGGETLEN

Cservenka
Géza
870
(44,12%)
FIDESZ-KDNP

Humán Erőforrások Bizottsága:
Mészáros Tamás elnök
Csutáné dr. Hámori Anikó
Katona Kitti
Dornyiné Eigner Ágnes
Magasi Péter

Képviselő-testületi Választási
hírek – Csákvár
eredmények
Bodméron
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2019. október
29. napján tartotta alakuló ülést
követő 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. Megismerte a Csákvári Mese-Vár és Óvoda
máködéséről szóló tájékoztatót, ezt
követően a település infrastruktúrájáról hangzott el polgármesteri
beszámolót hallgatta meg a Képviselő-testület. Döntés született egy
lakossági kérelemmel kapcsolatban,
majd a testület áttekintette a folyamatban lévő pályázatok alakulását.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is
karácsonyi ajándékkal kedveskedik a
város vezetése a 80 éven felülieknek,

amelyhez pályázati kiírásról született
határozat. Ezt követte az iskolai körzethatárok véleményezése, majd a
Kisdobos utca és Úttörő tér közterület nevek megtartása mellett foglalt
állást a Képviselő-testület, miután
a Fejér Megyei Kormányhivatal felhívással élt az elnevezések megváltoztatására. Utolsó nyílt napirendi
pontként a Magyar Államkincstár
felé történő ÁFA visszafizetésről határozott a testület.
Zárt ülésen döntés született önkormányzati ingatlanokat érintő lakossági, illetve bérlői kérelmekről.
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.

Bodmér
Község
Polgármestere
Katona László
91
(100%)
FIDESZ-KDNP

Ágoston Csaba

Kiss László

97

95

(78.86%)

(77.24%)

Független

Független

Gáspár

Rácz-Szabó

Rudolfné

Antal

74 (60.16%)

66 (53.66%)

Független

Független

Legyen mindenkinek
boldog a karácsony!
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
tartósélelmiszer-gyűjtést szervez annak érdekében, hogy karácsonykor
minél kevesebb embernek kelljen
nélkülöznie.
Ha Ön megteheti, és szeretne segíteni, kérjük, hogy élelmiszer-felajánlását (pl.: liszt, kristálycukor,
olaj, tészta, rizs, konzerv, szaloncukor stb.) juttassa el a
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Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz
Csákvár, Szilárd Gy. u. 3.
tel.: 22/254-892, 30/225-8578
2019. december 17-ig.
A felajánlott élelmiszerekből összeállított csomagokat karácsony előtt,
rászoruló családoknak szeretnénk
átadni.
SEGÍTSÉGÜKET A CSALÁDOK NEVÉBEN ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!
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Fotó: Borsányi Bea

IIII. Őszi Csák Nap
2019-ben október 12-én, szombaton
ünnepeltük meg Csákvár október 11ei, őszi névnapját.

Kispesti előadónk, Dobó József
(Szakál) bemutatta a férfi útját a magyar-hun hagyományban. Kiemelte a
férfi és női minőség egymást egésszé
tevő tulajdonságait, mely a Yotengrit
(rábaközi) hagyományban szépen fellelhető.

Az időjárás-felelősünknek évről évre
hálát adunk, mert idén is gyönyörű
szép őszi idő köszöntött bennünket
a Szent Ferenc Ökumenikus Kápolna
melletti tisztáson. Reggel borús volt
az idő, de aztán kisütött a nap, a felhők és a hűvös idő messze elkerült
bennünket.
Idén is több, mint félszázan gyűltünk
össze előadóinkkal, vendégeinkkel
együtt, sőt a kórussal együtt közel
hetvenen voltunk.
Az idei Csák Napot a kápolna 222. évfordulójának ünneplésével kezdtük.
Először közös ostormenettel tisztítottuk meg a teret az ármány erőitől.
Majd a Kunstár Béláné Takács Irén
vezette Összhang Kamarakórustól
kaptunk egy szép énekes műsort,
mely a lelkünket magasba emelte.
A kamarakórus előadása után bemutattam az Ökumenikus Kápolna 222
évének három fő szakaszát: a török
toronyként való megépülését, majd
a Szent Euszták Vadászkápolnakénti
működését, végül pedig a felújítás

utáni Szent Ferenc Ökumenikus Kápolnává szentelést.
A kápolna történetének megismerése után a székesfehérvári Fejér
Baranta Harcművészeti Sportegyesület bemutatóját láthattuk. Szendrő Miklós, az egyesület vezetője a
bemutatósorozat közben ismertette
a látottakat. Láthattunk ostorbemutatót, íjászatot, botharcot, botforgatást, repülő céllövészetet és birkózást is.

Majd dr. lovag vitéz Boór Ferenc, a
Fejér Szövetség társelnöke az „Atila
és/is István” című előadássorozat
bevezető előadásában érdekes témákat vetett fel a nagyfejedelem
és a király párhuzamairól és az őket
övező köztudatban élő tévedésekről, mely a forrásokkal ellentétesek.
Boór Ferenc már visszatérő előadója
a Csák Hadnak, az előadását külön alkalmakkor folytatni fogja majd.
A finom ebédet Gellér Gyöngyi és
Gábor készítette a résztvevőknek
GyüViZö-s alapanyagokból. Hallók
Éva ismét finom körettel egészítette
ki a levest. Mindehhez Versegi-Herczeg Anita készítette három csodálatos és méretes frissen készült házi
kenyeret kaptunk. illetve többféle
süteménnyel is készültek a szervezők.
Az ebéd után a kispesti Koppány Vezér Baranta bemutatója következett.
Immár harmadszorra fogadták el a
meghívásunkat. Változatos bemutatóval gazdagították a délutánunkat.
Láthattunk tőlük botforgatást, láncingben és bőrvértben küzdők kardvívását, íjászatot.
A barantások után a Csókakőről hozzánk érkezett Joháczi Zoltán, testvére
és gyermekei lovas bemutatóját láthattuk. Bámulattal figyeltük Joháczi
Bálintot, amint labdák helyett három
baltával zsonglőrködött. Ők a nap
folyamán a gyermek foglalkoztatás
aktív szereplői voltak íjászattal és lovaglással.
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A 2019-es Őszi Csák Napot a Szegedről érkezett dr. lovag vitéz Bene Gábor előadása zárta, melyet a Nemzeti Értékrendről tartott. Kifejtette és
megmagyarázta, hogy mi is a különbség nép és nemzet között.
Miközben a programok zajlottak Lukács Attila kóstoltatta a mátrai Szabó Pince borait Gyöngyösorosziból.
A lehetőségek széles spektrumon
mozogtak, csak néhányat említve a
bőséges választékból: cserszegi fűszeres, kékfrankos rosé, Szarvasvér
(vörös cuvée).
Minden előadónknak, vendégünknek és látogatónknak köszönjük azt,
hogy a mottónkhoz híven „megajándékoztuk egymással egymást” és ezáltal ki-ki lehetőségeihez és képességeihez mérten tovább gazdagította a
IIII. Őszi Csák Napot.
Az eseményről készült képek a
facebook.com/csakhad/photos oldalon tekinthetők meg.
Herkules járat Versegi-H. Balázs

Csákvár,
a Tornyok
Városa
I. torony: Török-torony

Kedves Olvasók!
Bern-t, Prágát és San Gimignanot is
szokás tornyok városának nevezni,
mert sok tornyuk van.
Viszont Csákváron van a legtöbb féle
torony: lőpor-, 4 templom-, török-,
tűz- és víztornyokkal is büszkélkedhet városunk! Emiatt Csákvárt is
joggal lehet a Tornyok Városának nevezni.
Tornyaink tiszteletére és megismerésükre való törekvésből nyáron sze-

retnénk egy tor(ony)túrát elindítani.
Ezen a 7 állomásos útvonalon „akadályversenyben” lehetne megmutatni ki-mit tud városunk égbenyúló
épületeiről.

• az Allé-erdőben helyezkedik el

Ehhez szeretnénk ismeretet nyújtani
7 - valójában 8 - tornyunk bemutatásával.

• a nyolcszögletű épületet a Nap,
a Hold és csillagok díszítették,
tetejének csúcsát pedig török félhold

Az újság cikkeit figyelmesen olvasva,
a vetélkedőhöz szükséges információk birtokába juthatunk.

Iskolai versenyeink
Fejér Megyei Iparkamara által szervezett Iparkodjunk gyerekek!
szakmaismereti verseny döntőjében 3. helyezést ért el iskolánk
7.a osztályos tanulókból álló csapata: Knausz Virág, Magyarics
Botond, Néráth Dániel, Pörgye
Nóra. (kép)

Bolyai Matematika Csapatverseny
megyei döntőjében Székesfehérváron
7. évfolyamosok között 1. helyezést ért el: Magyarics Botond,
Néráth Dániel, Rácz Bence, Mohl
Bíborka csapata. Ők képviselik
Fejér megyét az országos döntőben!

• gróf Esterházy János építtette
felesége Pállfy Anna Mária névnapjára 1797. július 26-ára

Labdarúgás diákolimpia bicskei területi fordulójában
az 1. korcsoportos fiúk 2. helyezést értek el. A csapat tagjai: Szabó Nimród, Kutrik Botond, Vida
Péter, Király Kristóf, Baki Gergő,
Várkonyi Hunor, Csákány László,
Faragó Zétény, Takács Levente,
Szabó Bence
Kézilabda diákolimpia területi fordulójából
a 3. korcsoportos lányok a megyei elődöntőbe jutottak: Palkó
Míra, Boncz Vivien, Pál Adrienn,
Sáfrán Vanda, Zelizi Natália,
Magasi Kincső, Nász Alexandra,
Mácsár Eszter, Schmidt Orsolya,
Király Adrienn, Mike Száva, Fehér Beatrix, Pályi Anna

• később Szent Eusztáknak szentelt vadászkápolnaként használták a XX. század közepéig
• kicsi harangtorony került rá
• a Pro Vértes Közalapítvány
1998-ban kezdte meg a felújítását
• 2002-ben készült el, ekkor a
katolikus, református és evangélikus egyház képviselője Szent
Ferenc Ökumenikus Kápolnává
szentelte fel
Versegi-H. Balázs
Csák Had

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2019. október 9-én Mikodi Márk a
Hunyadi utcába,
2019. október 21-én Fehér András
László a Gánti útra,
2019. október 31-én Hartégen Ádám
a Felső-Haraszt utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!
  5

Ünnepség az október 23-ai
események emlékére

Az 1956-os forradalom Magyarország
népének a sztálinista diktatúra elleni
forradalma és a szovjet megszállás
ellen folytatott szabadságharca volt.
A budapesti diákok egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött
1956. október 23-án, és a fegyveres
felkelők ellenállásának felmorzsolódásával fejeződött be Csepelen, november 11-én. 1989. október 23-a
óta ez a jeles nap kettős nemzeti
ünnep Magyarországon: az 1956-os
forradalom kitörésének napja, és az
1989-es Magyar Köztársaság kikiáltásának napja.

Ez alkalomból együtt emlékeztünk
október 23-án a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő
termében. Illés Szabolcs polgármester ünnepi beszédében – rövid történelmi visszatekintés után – kiemelte: „Legyünk hát méltó örökösei az
’56-os hősöknek, álljunk ki következetesen nemzetünkért, amikor arra
szükség van, és ragaszkodjunk ahhoz
is, hogy mi magunk dönthessünk sorsunkról. Ne engedjünk a megtévesztésnek, és fogjunk össze ma is, ha
nemzeti függetlenségünket veszély
fenyegeti, ahogy azt tették dicső eleink 1956 októberében.”

A hagyományokhoz híven, a nyugdíjba vonulásuk alkalmából és a közösségért végzett munkájuk elismeréseként Csákvár Város Önkormányzata
emlékplaketteket adományozott az
alábbi személyeknek. A kitüntető
címeket Illés Szabolcs polgármester
adta át. Csákvár Város Óvodai nevelésért emlékplakettet adományozott Faddi Péterné óvodavezetőnek;
Csákvár Város Közoktatásáért emlékplakettet adott Lakatosné Kolyvek
Terézia és Páblené Mester Márta tanítónőknek; Csákvár Város Közszolgálatáért emlékplakettet adományozott Dornyiné Szekeres Erikának, a

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal munkatársának; valamint Csákvár
Város Közbiztonságáért emlékplakettet adott Setét Vilmosnak, a Csákvári
Polgárőr Egyesület elnökének.
Debrei Zsuzsanna és Bot Gábor, a
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
művészeinek „56 a dalok szárnyán”
című verses-énekes produkciója sokunk szemébe csalt könnyet.
Az ünnepi koszorúzáson a Magyar
Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 17. zászlóaljának tagjai és a Csákvári Lovasbarátok Köre
Egyesület lovasai álltak díszőrséget.
A Turul Emlékműnél koszorút helyeztek el Csákvár Város Önkormányzata,
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal intézményei, a Bicskei Rendőrkapitányság, valamint a történelmi
egyházak, pártok, civil szervezetek
helyi képviselői. Végezetül a megjelentek mécsesek gyújtásával és a
kegyelet viráginak elhelyezésével fejezhették ki tiszteletüket az 1956-os
forradalom és szabadságharc hősei
előtt.
A program az EFOP-1.5.2.-16-201700011 jelű projektből valósulhatott
meg.
Szakál Borostyán
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A Csákvári Természetjáró Egyesület 2019. évi munkájáról
Margó Néni napfelkelte
Túránk
Május 1-jén már hagyományosan
várjuk az igazán elhívatott túra társainkat egy napfelkelte túrával. Ezt az
eseményt Ugrits Margó néni még a

Kihívás Napja keretein belül kezdte el
szervezni, ezzel „megfertőzve” minket. Folytatjuk ezt a csodálatos túrát,
ami nem minden esetben fejeződik
be azzal, hogy látjuk a napfelkeltét.
Így alakult ez idén is amikor csak pár
apró sugár látszott csak egy pici felhőrésen át.

Eger, Szalajka-völgy,
szépasszony-völgy

Vértesi Natúr Feszt
Május 11-én megrendezésre került
Vértesi Natúrfeszt program keretein
belül a természetjárást népszerűsítettük. Készítettünk egy térképet
különböző feladatokkal, hogy a tájoló használatát megismertessük a
fiatalabb és idősebb generációval is.

Szabó Laci bácsi túránk
Szeptember 15-én ismét megrendezésre került a Szabó Laci bácsi túránk. Szokás szerint két távval vártuk
az érdeklődőket, egy hosszabb, technikásabb túrával, és egy könnyebb,
gyerekekkel is jól teljesíthető távval.
A gyerekeknek egy kincses térképpel
tettük izgalmasabbá a túrát. A Vadász kápolnához érkezve jó kis zsíros
kenyérrel és lekváros kenyérrel vártak minket.

A két feladat a távolság mérésére és
a helyzetünk meghatározására irányult, hisz nem mindig van lehetősége egy turistának a lehető legjobb
technikával nekivágnia a természetnek. A felhasznált támogatásból kitűzőket is készített az egyesület, hogy
minden résztvevőnek tudjunk egy kis
emléket adni.

Június 15-én kora hajnalban indultunk el 50 fővel a Szalajka-völgybe,
ahol a kisvasút 9:00 órakor indult
velünk a mesés Bükki Nemzeti Parkba. A völgybe lefelé az utat gyalogosan tettük meg, megtekintve a
Fátyol vízesést és a Szabadtéri Erdei
Múzeumot. Kora délután indultunk
tovább Egerbe, ahol már vártak minket az Érseki Palotában, mely 1740től az egri érsek rezidenciája. Ebben
az épületben nyílt meg 2016-ban az
Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont, ahol különlegesen szép, autentikus környezetben ismerhető meg
az egri érsekek világa. Itt két csoportra osztottuk a csapatot, hogy egy-egy
idegenvezető kíséretében bejárhas-

Jelzés festés

Mecsek, Orfu, Pécs

A Magyar Természetjáró Szövetség
által kiírt pályázaton sikeresen nyertünk 14 km jelzés felújítást, mely a
Csákberény környékén lévő zöld kereszt és ebből leágazó zöld háromszög. 8 igen kalandos munkatúra keretein belül sikerült felújítanunk ezt
a vértes szélén húzódó csodálatos
szakaszt.

Szeptember 7-én kora hajnalban indultunk el meghódítani a Mecsek
tájait. 9:00 kor érkezett meg a csapat az orfűi kempinghez, onnan 9:30
kor indultunk a Malommúzeumhoz.
Megnéztük a száraz- és vízimalmot,
ahol gabonát őröltek, és a rendszerezővel lehetőségük volt több féle liszt
készítésére is, valamint a papírmal-

suk az épület helyiségeit, azok közül
is a püspök könyvtárába, képtárába,
ruhatárába, dolgozószobájába és
kincstárába nyerhettünk betekintést.
Megtekinthettük a történeti enteriőröket (főpapi dolgozószoba, szalon,
fogadóterem, hálószoba és kápolna), a magyar szentek és legendáik
kiállítását, a „Vanitas” (hiábavalóság,
hiúság) művészettörténeti tematika
feldolgozását, az Egri Főegyházmegye története időszalagot, (interaktív
érintőképernyőn). Az egri püspökök
és érsekek arcképcsarnokát, a barokk díszkertet. Utána két és fél óra
szabadprogram tette lehetővé, hogy
ki-ki kedvére fedezze fel Eger szépségét. 17:00 kor átgurultunk a Szépasszony-völgybe és megkóstoltuk a
jobbnál-jobb borocskákat és 19:00
kor indultunk haza.

mot, mely megmutatja, hogy készítették a 18. század közepén a papírt.
A három múzeum bemutatása után
indultunk tovább az Abaligeti-barlangba, ami igazán kalandos útnak
bizonyult, mert míg a múzeumokat
néztük, esett az eső, igen nagy sárral kellett megbirkóznunk. A Barlangot 1768-ban fedezték fel, de csak
1819-ben lett meg az első részletes
vizsgálata, amikor elkészítették az
alaprajzát. Az Orfűre visszavezető
utunkon ismét esett az eső, így egy
kicsit eláztunk. Este a kempingben
pörkölt és gyulyásleves volt a vacsoránk. Másnap busszal átmentünk a
TV toronyhoz, a kilátást pár párás felhő zavarta. A délutánt városnézéssel
töltöttük Pécsen.
Köszönjük a Csákvári Önkormányzat
támogatását, egyesületünk a kapott
összeget a buszos kirándulásokra fordította.
CSTE
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Kiállítás Burián Miklós emlékére

Vadászat Objektívvel
A természetfotós vándorkiállítás 25. állomáshelyének Csákvár adott otthont.
2019. 10. 05-én, szombaton nyílt meg
ünnepélyes keretek között a Vadászat
Objektívvel természetfotó kiállítás a
Csákvár Emlékházban, a Vértes Múzeum
Baráti Köre Egyesület szervezésében.
Ez a tárlat, amely három hazai természetfotós – Berényi Csaba, Fekete Orsolya és Mráz Edina – munkája, hazánk
nagyvad fajainak életét nagyméretű,
vakrámázott vászonképeken keresztül
mutatja be a látogatóknak. 2013. óta
járja az országot vándorkiállításként azzal a céllal, hogy a modern, túl gyors és
túl zajos világ emberét újból közelebb
hozza a természethez, annak csöndes,
időtől nem függő és tiszta szépségeihez. Megfordult különböző, természet
és vadászat témakörökben ikonikusnak
számító kiállítóhelyen, mint a budapesti Vajdahunyadvár, a keszthelyi Helikon
Kastélymúzeum, a hatvani Széchenyi
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, az ócsai Egressy Galéria, vagy a lőkösházi Vásárhelyi-Bréda
kastély, emellett számos vadászati témájú kiállításon, szakmai napokon, és egyéb

változatos helyszíneken. Hat esztendő elteltével, az ünnepi 25. alkalommal pedig
Csákvár ad otthont a kiállításnak.
A megnyitó az esős idő dacára remekül
sikerült, sok vendéget üdvözölhettek a
Tűzoltótoronyban a rendezők és a kiállítók. Tóth Árpádné nagy szívvel és szakértelemmel látta el a házigazda szerepét,
mutatta be a kiállítókat és konferálta fel
az estét teljessé tevő vendégeket. A kiállítást Wallendums Péter, a Magyar Vadászlap főszerkesztője nyitotta meg. Csodálatos hangszerjátékával emelte az est
fényét a Quadruplex Klarinétegyüttes,
illetve Liber Attila, Liber Ádám és Nyári
Zoltán vadászkürtösök. A kiállítók ezeken
felül egy vetítéssel is készültek, amelyet
annak idején az első kiállításmegnyitón,
a Vajdahunyadvárban láthattak az akkor
odalátogatók – és most ismét gyönyörködhettek a csodás felvételekben a jelenlévők.
Külön öröm volt, hogy bár Fekete Orsolya nem tudott jelen lenni a megnyitón,
de szüleit köreikben üdvözölhették a kiállítók és a szervezők.
Köszönet a Vértes Múzeum Baráti Köre
Egyesületnek a lehetőségért!
Berényi Csaba, Mráz Edina
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Burián Miklós festőművész tanárra emlékeztünk a Vértes Múzeum Baráti Köre
Egyesület szervezésében 2019. október
26-án emlékkiállításának megnyitóján,
halálának 10. évfordulóján.
Burián Miklós 1973 óta foglalkozott képzőművészettel, annak többféle ágával,
úgymint akvarell, pasztell, üvegfestés,
olajfestés, tűzzománc készítés. Különösen két festészeti technikát kedvelt,
az akvarellt és a pasztellt. E művészeti
ágakon kívül többféle más technikákat
is kipróbált. Elsősorban színekkel és foltokkal dolgozott, a tónusok egymásra
hatásával adta át gondolatait. Témáit
saját élményeiből merítette, jellemzően
nonfiguratívan jelenítette meg az átélt
eseményeket. Ilyen volt például a szemműtétje után festett képsorozata. Emlékeztetem az olvasókat arra a felemelő
és megható eseményre, amely Miklós
2000-ben elkészült nagy művének ünnepélyes átadása volt. A Csákvári Kórház
Könyvtárának és Kápolnájának üvegablakait festette meg Dr. Dékány Erzsébet
igazgató főorvos felkérésére a katolikus
egyház támogatásával. Ez a mű 7-8 hónapos gondos tervezés után – hiszen a
környezetbe kellett illeszkednie – 10 hét
alatt készült el.

Élete során több önálló kiállítása volt
nemcsak Csákváron, hanem Esztergomban, Nyergesújfalun, Budapesten, Egerben és Szokolyán is.
Ez a mostani kiállítás művein keresztül
állít emléket Burián Miklósnak. Az általa
alapított, ma már az Ő nevét viselő alkotótáborban készült művekkel tanítványai
is tisztelegnek előtte.
Tóthné Szakács Noémi tanítónő a tábori
élményekből olvasott fel, az egyik táborozó iskolás Tóth Laura pedig fuvolajátékával színesítette a kiállítás megnyitóját.
Zárásként a Cimborák Férfikórus – melynek egyik alapító tagja volt – emlékezett
rá Orosz Éva vezetésével. Bokodi István
a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
elnöke elmondta, hogy a kórus tagjainak
nyakkendőjét is Miklós tervezte és készítette, amelyet minden fellépésen büszkén viselnek.
„ Az élet teljességét nem években mérik,
hanem örömben.
Kinek-kinek annyit ér az élete, amennyi
örömet szerez másoknak.”
(Zay László)
Köszönjük az alkotásokat, az élményt!
Kunstár Béla
volt kollégád

Képünk van róla

Zenés vasárnap délután
Október 27-én a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület szervezésében
Zeusz, Angelidisz Vaszilisz zeneművész és barátai Görögország, görög
filmzenéken át címmel nyitották meg
a Zenés vasárnap délutánok rendezvénysorozatot. Ahogy megszólalt a
zene, éreztem a napfényt, a tenger
hullámzását, a szerelmet, a táncot és
az élet minden örömét.
Ezen a délutánon számos film betétdalát hallhattuk az 1960-as évektől
kezdve El Grecoig, közben megismerhettük a film történetét és megszemlélhettük korabeli plakátját is.
Felcsendült többek között: a Vasárnap soha, Stella, Phadra, El Greco
búcsútánca és a híres sorozat, Surda
zenéje is. A műsor csúcspontja a

mindenki által jól ismert Zorba tánca
volt, a Zorba a görög című filmből.
Ki bírna ilyen élettel teli zenére ülve
maradni? A zenehallgatás előkészítette a tánctanulást. Lábunk talán
már ülve is önkéntelen mozgásba
kezdett. A közönség nagy élvezettel tanulta a görög tánc alaplépéseit: hármat jobbra és egyet balra. A
buzuki hangjára valamennyien vidáman táncoltunk.
Ezután, pihenésként még részesei
lehettünk egy rövid hangszerbemutatónak. Megismerhettük a nagy és
a kis méretű buzuki hangszer történetét. Tótné, Marika volt az a szerencsés, aki megismerte Angelidisz
Vasziliszt, így jöhetett létre ez a szenzációs zenés délután. Úgy éreztem,
vég nélkül tudnám ezt a csodás zenét
hallgatni.
Pátrovics Teréz

Fitt Nap Csákváron
Október 12-én hagyományteremtő
céllal megrendezték az első Fitt Napot a Tersztyánszky Ödön Sportközpontban. Az ötletgazda és a főszervező Görcs Ramóna, aerobic sportedző,
– aki a rendszeres testmozgás elkötelezett híve, – azzal a céllal hívta életre a rendezvényt, hogy a csákváriak
mozgáskultúráját erősítse, illetve a
felnőtt generációt kimozdítsa a sokszor szürke hétköznapokból, a mókuskerék életmódból.
A sportolni vágyók szombat délután
négyféle edzésen vehettek részt: Total Body Balance, zumba, kick-box
aerobic és preventív gerinctréning
órákon. Rami mellett a 45 perces
edzéseket Varga Sára Zsuzsanna
zumba oktató és Lázár Katalin kickbox aerobic edző tartották. A különböző mozgásformák között mindenki
megtalálta a számára legszimpatikusabbat, de sokan voltak olyanok, akik
az összes órán részt vettek. A megvásárolt jegy mellé mindenki egy
’Fitt és Szexi Nők!’ logóval ellátott
hűtőmágnest és egy palack vizet kapott ajándékba. A jegyekből befolyt
összeget eszközfejlesztésre fogják
fordítani.

A szervezők gyermeksarkot is kialakítottak, ahol az arcfestés mellett
mindenféle kreatív foglalkozásban
próbálhatták ki magukat a gyerkőcök. Volt szendvics és meleg tea is
az éhes pociknak, a felnőttek pedig
szőlőcukorral és vízzel tudták frissíteni magukat. Emellett a büfé is
rendelkezésre állt, telis tele egészséges étellel, itallal, hogy az elvesztett
energiákat pótolni tudják a résztvevők. Az izzasztó és fergeteges hangulatú edzéssorozat után tombolasorsolásra került sor, ahol a helyi és
környékbeli magánszemélyek és vállalkozások által felajánlott, egészséggel és szépségápolással kapcsolatos
nyereményeket sorsoltak ki.
A szervezők köszönetüket és hálájukat fejezik ki Csákvár Város Önkormányzatának és a szponzoroknak a
támogatásokért. Nem utolsó sorban
a résztvevőknek is, hogy együtt mozoghattak, és további aktív, sportolással teli időszakot kívánnak mindenkinek.
Szakál Borostyán
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Ha nyári szünet, akkor irány a vízpart!
2. rész

… szép fogások születtek.

A vízparton eltöltött 3 nap alatt…
2018-as kezdeményezésem folytatásaként 2019-ben is felajánlást tettem
a Csákvári Általános Iskolában, és a
nyári vakáció idején elvittem két jól
tanuló, szorgalmas, jó magaviseletű
diákot nagyhalas pecára Fehérvárcsurgóra. Őket - érdemeik alapján - a
tantestület választotta ki a sok száz
fiú diák közül. A vízparton eltöltött 3
nap alatt szép fogások születtek, és
feledhetetlen élményekkel lettünk
gazdagabbak. Ezt osztom meg Önökkel Kedves Olvasók.
Nagyon sok tudást adtunk át a srácoknak, melyben minden résztvevő
szerepet vállalt. A parton felmerülő

összes „munkából” szintén mindenki
kivette a részét, egy családként voltunk jelen. Feleségem, Andi az általa készített napi étlapot a gyerekek
kéréseit figyelembe véve állította
össze. Viszont a finomságok elkészítésében a fiatalok is jeleskedtek.
Krumplit, hagymát pucoltak, amikor
kellett, de szükség esetén a mosogatásban is odaálltak. Végül, de nem
utolsó sorban az elkészült étkekből
hatalmasakat lakmároztunk. Minden
napra jutott fagyi, üdítők, az édességek pedig folyamatosan jelen voltak.
Hűsítő italokra egyébként a kánikula
miatt szükség is volt.

A fiatalok is jeleskedtek, ha kellett, akkor hagymát pucoltak.

Bence hamar ráérzett a helyes
és kíméletes fárasztásra.
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Meg is lett az eredménye.

Szlogenem: Te is bármit megkaphatsz, amit csak akarsz, ha segítesz
másoknak, hogy nekik is jobb legyen
az életük.
A kapások ritkulása közben megtanítottuk őket sok olyan dologra, amit
addig még nem ismertek, hiszen a
bojlizással korábban még nem találkoztak. Közösen helyeztük fel a
golyókat, átbeszéltük a halvédelem
fontosságát, mellyel egyetértettek.
Murphy is dolgozott, mert közben
el-elhúzta a szerelékünket egy-egy
bajuszos. Ez azért is volt jó, mert többek között bemutattuk nekik a helyes
és kíméletes fárasztás rejtelmeit.

Elindulásunkkor a szülők figyelmezettek bennünket, hogy a srácoknak
iszonyatos étvágya van. Eleinte nem
vettük komolyan, de amikor szembesültünk azzal, hogy Matyi reggeli
adagja 8 db szendvics, azt hittem,
hogy nem jól látok. Bencének sem
volt elég sokkal kevesebb. Közösen
hatalmasakat lakmároztunk, örömmel néztük, hogy milyen jóízűen esznek az ifjak. Bence elmesélte, hogy
édesapja mindig figyelmezteti, hogy:
„Fiam, ha van jó pörkütt, akkor nagy
bajunk nem lehet.” Viccből a pörköltet becézi pörküttnek.

Közösen helyeztük fel duplán a 24mm-es golyókat.

Matyi reggeli adagja 8db szendvics.
Fotók: Andrási Attila, Szedlák Zsolt, Nagy Csaba

A nehéz pálya körülményeihez képest…
Röviden összegezve a három nap
történéseit: csurgói körülményekhez
képest aránylag sok halat fogtunk.
Volt benne ponty, amur és balin, tehát változatos volt a paletta. Fortuna sajnos nem volt kegyes hozzánk,
mert igazán kapitális halat nem terelt
a horgainkra. A srácok mindegyike
sorra döntötte meg addigi rekordját.
Számomra ez nagyon jó érzés volt. A
foglalkozás célba ért.
Meglepetésemre ők is összegezték
az eltelt 3 napot.
Bence: „Tűkön ülve vártam, hogy elmehessek pecázni Csabi bácsival és
a többiekkel Fehérvárcsurgóra. Odaérve felállítottuk a sátrunkat és belevetettük magunkat a pecázás élményeibe. Az első napon még nem volt
kapásom, de a második napon sokkal szerencsésebb voltam. Nekem az
tetszett a legjobban, hogy mindenki
kedves volt hozzám és segítőkészek
voltak, na meg a sok hal. Köszönöm
ezt a felejthetetlen élményt Csabi bácsinak és Andi néninek!”
Matyi: „Idén nyáron lehetőségem
nyílt eljutni egy több napos pecatáborba. Azon a bizonyos vasárnapon,
amikor jöttek értem, nagyon izgatott
voltam. A Fehérvárcsurgói víztározó partján vertünk sátrat. A vasár-

nap délután egészen 18 óráig eseménytelen volt, ám ekkor az egyik
kapásjelző jelzett. Itt a hangulat a
tetőfokára hágott, hiszen ez volt az
első hal. Bár nem én fogtam, mégis
ugyanúgy örültem neki, mintha az
én halam lenne. Nem sokkal utána
én következtem, mert az én botomat
húzta el egy hal. Amikor már a part
közelében volt, akkor derült ki, hogy
egy hatalmas amur, de amint ezt
megállapítottuk, el is szökött. Aznap
éjjel még volt kettő kapás, viszont én
ezeket átaludtam. Hétfő este kifogtam a rekordhalamat, ami egy 12
kilós ponty volt. Kedden még volt pár

… aránylag sok halat fogtunk.
kapás, de azok nem voltak túl jelentőségteljesek. Este viszont elkapott
minket egy szörnyű nagy vihar. Másnap reggel volt egy kisebb szünet, ez
alatt villámgyorsan összepakoltunk.
Kicsit bánom, hogy így végződött, de
attól még hatalmas élmény volt első
nagyhalas pecázásnak.”
Nagyon jól esett az, hogy valóban
boldogsággal, mindvégig örömmel
voltak jelen a srácok. Kezdeményezésem harmadik évében, 2020-ban
újra nekivágunk az iskola által kiválasztásra kerülő, jó tanuló, jó magaviseletű horgászcsemetékkel.

Ezúton köszönöm a HOFESZ-nak a
lehetőséget az ingyen jegyekért. Külön köszönet illeti feleségemet, Nagy
Csabánét, aki mindvégig azt figyelte,
hogyan tudná még színesebbé varázsolni az egyébként sem unalmas kalandozásunkat a nagyhalak birodalmában. Végül, de nem utolsó sorban
köszönet illeti Andrási Attila barátomat, aki esküszik rá, hogy egy jó horgász társának mindig, mindene van.
„Egy ember élete abban lakozik,
hogy mit ad és nem abban, hogy mit
képes összeszedni.”
Nagy Csaba

A kánikulát nyakig a vízben viseltük el.

Változatos volt a paletta, mert balint sikerült fotózni.

Matyi, ha éjjel nem aludt, akkor fogott.

Fortuna sajnos
nem volt kegyes hozzánk,…

… mert igazán kapitális halat nem terelt a horgainkra.
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Eseménynaptár
2019.11.1. – 12.31.

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:
		
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
18.00 szentmise
6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
18.00 zsolozsma és áldoztatás
7.00 szentmise
6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
16.00 szentmise a Szent Vince idősek otthonában
18.00 szentmise a kórházban
19.00 szentségimádás a templomban
6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
18.00 szentmise
11.00 szentmise

Evangélikus Egyház
NOVEMBER
17. 11.00 Istentisztelet (vas.)
17. 15.00 Szeretetvendégség
D. Szebik Imre püspök: A Reformáció kulturális és gyülekezeti hatása (vas.)
21. 18:30 Férfikör (csüt.)
24. 11.00 Örök élet vasárnapja, halottak emlékezete, gyertyagyújtás,
keresztelő (vas.)

DECEMBER
1. 11.00 Advent 1. vasárnapja, családi úrvacsorai istentisztelet
8. 11.00 Advent 2. vasárnapja, istentisztelet
9-10-11 17.00 Adventi esti istentisztelet. (hétfő-szerda)
15. 11.00 Advent 3. vasárnapja, istentisztelet
15. 15.00 Adventi zenés áhítat az evangélikus templomban, adventi
udvar (vas.)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Péntek
Péntek		
Vasárnap
Vasárnap

17.00 Bibliaóra
18.00 Kóruspróba
11.00 Istentisztelet
17.00 Konfirmációs előkészítő óra

November hónap igéje:
„Én tudom, hogy az én Megváltóm él.”
(Jób könyve 19,25)

VÁROSI ESEMÉNYEK
NOVEMBER
27. 13.30 Bosnyák Viktória író-olvasó találkozó • Floriana Könyvtár

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/

DECEMBER
1. 17.30
8. 17.30
15. 17.30
20. 17.00
22. 17.30

1. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
2. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
3. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
Karácsonyi ajándékműsor • Esterházy Iskola
4. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér

Csákvár-Gánt Tv
NOVEMBER HAVI MŰSORA

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd
Kedd
Vasárnap		

16.00
17.00
10.00

Vasárnap		
10.00
Várunk mindenkit szeretettel!

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

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

November

11. h.

18:00

November
November
November

14. cs.
18. h.
21. cs.

18:00
18:00
18:00

November
November
December
December
December

25. h.
28. cs.
2. h.
5. cs.
9.h.

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

Burian Miklós emlékkiállítás
Könyvtári napok a 4 elem jegyében
Szüreti felvonulás (ism.)
1956-os megemlékezés (ism.)
Burian Miklós emlékkiállítás (ism.)
Könyvtári napok a 4 elem jegyében (ism.)
Fazekastalálkozó Kresz Mária emlékére
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
1. Adventi vasárnap
Bosnyák Viktória író-olvasó találkozó

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Október az iskolában

2019 októbere egy kedves esemén�nyel kezdődött a harmadik osztályosok számára a Fazekas Emlékházban.
Azóta is emlegetik a korongozást és
a vidám délutánt, amit ott töltöttek.
Október 4-én megemlékeztünk az
aradi vértanúkról, az ötödik osztályosok megrendítően elevenítették
fel a kivégzést, és méltatták a hős tábornokokat.
Október 14-én és 15-én sohasem látott mennyiségű papír gyűlt össze! A
„szokásos” 2 konténer helyett 5 konténerrel szállítottak el a papírgyűjtés
során! Az osztályok a pénzt szabadon felhasználhatják belátásuk szerint, ki-ki arra, amire a legnagyobb
szüksége van, illetve arra, amit a legjobban szeretne.

vételi tájékoztató után meghívtuk a
környező középiskolák képviselőit,
hogy ezzel is több tájékozódási lehetőséget biztosítsunk a családoknak. Az idén 12 iskolából tiszteltek
meg bennünket igazgatók, helyettesek, középiskolai tanárok, sőt, a
Szakképzési Centrum pályaválasztási felelőse is beszámolt az újdonságokról, a szakképzési rendszer átalakításáról. Az iskolákat típusok szerint
csoportosítottuk, előre tájékoztattuk
a szülőket, hogy melyik teremben,
kikkel találkozhatnak, majd forgószínpadszerűen hallgathatták meg a
különböző előadásokat, és tehették
fel kérdéseiket. A tartalmas program
után felnőttek és gyermekek egyaránt elégedetten tértek haza, a vendégek már most bejelentkeztek, ha
jövőre is megszervezzük, örömmel
eljönnek.

Köszönjük szépen ezt a hatalmas
összefogást és segítséget!

tek a szüreti bálra. Lelkes szülők is
bekapcsolódtak az előkészületekbe. Nagyon vidám barkácsdélután
kerekedett, úgy kötötték össze a
kellemest a hasznossal, hogy senkinek sem esett nehezére.

Október 19-én került sor a hagyományos szüreti felvonulásra és bálra.
Nagyon szép napunk volt, az időjárás
is kedvezően alakult. A színpompás, vidám felvonulás a legnagyobb volt a megyében. Az állomásokon néptáncos gyermekek
táncoltak, amikor pedig pihentek,
a Harangvirág Dalkör énekelt, illetve a Cimborák bordalokkal alapozta
meg a hangulatot a Csákvári Csárda
előtt. Minden állomáson kedves szülők sürögtek-forogtak, finomságokkal kínálták a felvonulókat.

Október 16-án, az Újraélesztés
Világnapján a mentőállomásra látogattunk el a felső tagozatos gyermekekkel. A mentősök tájékoztatója után, az erre a célra készített
babán gyakorolhatták az újraélesztést. Azok a pedagógusok, akik délelőtt nem jutottak el a gyermekekkel
az állomásra, külön időpontban frissíthették fel ismereteiket.
Közben, október 14-én a Kézilabda
Diákolimpia körzeti döntője zajlott
az új kézilabda pályán Csákvár és
Lovasberény között. A csákvári gyermekek nagyon jól szerepeltek a hazai
pályán, a hozzátartozók és diáktársak
pedig kényelmesen szurkolhattak a
lelátón.
Október 15-én Valter Ferenc, az opera nagykövete a 6. évfolyamot varázsolta el színvonalas előadásával.
Az este folyamán pedig a rendhagyó
pályaválasztási szülői értekezletünkre került sor. Tavaly próbálkoztunk
először azzal, hogy a szokásos fel-

A délután folyamán az alsó tagozatos pedagógusok és szorgalmas kis
tanítványaik asztali díszeket készítet-

A színvonalas esti bál teltházas volt.
A nyitó műsort a gánti német nemzetiségi tánccsoport kezdte, majd Szauer Szilárd és Szőnyi Erika, a Laguna
Tánc- és Sportegyesület versenytáncosai latin táncokat mutattak be,
végül Fendrich Veronika Edit Piaf
dalokat énekelt. Ezután következett
a hajnali 4 óráig tartó bál.

Október 22-én a Hősi Emlékműnél
megemlékeztünk 1956. október 23.
eseményeiről, és az elhunyt hősökről. Az osztályok diákönkormányzati
képviselői elhelyezték az emlékezés
virágait, és mécsest gyújtottak.
A nap folyamán a hetedikes évfolyam Székesfehérvárra utazott, hogy
az Agrárkamara szervezésében érdekes szakmai bemutatón vegyen
részt. A tejfeldolgozásról előadást
hallgattak, a pék és a hentes mesterséget pedig ki is próbálhatták, majd
finomságokat kóstolhattak meg a
program zárásaként.
Mindent megteszünk, hogy segítsünk a gyermekeknek megtalálni
a számukra legmegfelelőbb középiskolát, igyekszünk minél több
szakmával, mesterséggel is megismertetni őket. Ezt a célt szolgálja
a november 8-án megrendezésre
kerülő pályaorientációs nap is,
ami már nemcsak a „nagyokat”
érinti, hanem az egész iskolára
kiterjedő projektnap lesz.

Köszönjük szépen a sok tombolatárgyat, felajánlást és támogatást!
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Hirdetések
Mély fáldalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk

Tilinger Antalné
(szül. Fraller Ilona)

CSÁKVÁRI
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
8083 CSÁKVÁR, SZABADSÁG U. 26.
NYITVA TARTÁS:
Hétfő, Szerda, Péntek: 16:00-18:00
DR. BALOG ESZTER

+36 30/ 223 49 04

DR. KOVÁCS ÁDÁM

+36 30/ 282 88 85

csakvariallatorvosirendelo@gmail.com

www.facebook.com/csakvariallatorvosirendelo/

Telefonos elérhetőségeinken rendelési időn kívül is kereshetnek!
Előzetes egyeztetés alapján egyéb időpontokban is vállalunk
háznál illetve rendelőben történő ellátást.
(kutya, macska, ló, haszonállat)!

SZOLGÁLTATÁSAINK:
belgyógyászati ellátás és kivizsgálás, ultrahang vizsgálat,
szűrővizsgálatok, sebészeti ellátás, ivartalanítás,
szaktanácsadás, ultrahangos fogkőeltávolítás stb.

2019. október 28-án,
67 éves korában elhunyt.
Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak a kedves embereknek,
akik az ápolásában segítségünkre voltak.
Gyászoló Család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

APRÓHIRDETÉS

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Szmolka Istvánnét utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút, virágot
helyeztek és részvétükkel fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk a Katolikus Szent Vince
Otthon dolgozóinak odaadó munkájukért.
Gyászoló család

Számítógépek szervizelése, karbantartása. Tel.: +36-70-548-1602

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Kapási Lászlónét utolsó
útjára elkísérték, és fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család

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

Fájdalommal tudatom mindazokkal,
akik ismerték és szerették feleségemet, dr. Wieslerné Ifjú Katalint, hogy
2019. november 9-én elhunyt. Emléke szívünkben örökké él.
Gyászoló család

KÖNYVTÁR ZÁRÁS
Kedves Olvasóink!
A csákvári Floriana Könyvtár
előreláthatólag
2019. december 21-től
2020. január 31-ig
költözés miatt zárva tart.
Nyitás:
2019. február 4. kedd

Dolgozzon otthonában!
Kozmetikai dobozok hajtogatása stb.
Elérhetőségek:
hívás: 06-90-603-607
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-209104517)

Önismereti foglalkozások a MAM-ban
• beszélgetős, teázós, meditációs órák
• művészetterápiás önismereti foglalkozások, RAJZTUDÁS NEM SZÜKSÉGES!
•energetikai kezelés, blokkoldás, tibeti masszázs, reinkarnációs utaztatás
Információ:
Facebook/MAM-MiniAlkotóMűhely
www.szabadalkotas.hu
06-30-988-2726
Adventi vásár a MAM-ban
• festmények, dekorációs képek gyerekeknek, felnőtteknek
• kézműves textilfigurák, ajándéktárgyak
Tel.: 06-30-988-2726
Facebook/MAM-MiniAlkotóMűhely
Csákvári-Bodméri Hírmondó

Véradás
Szeretettel várunk minden
régi és új véradót a
2019. december 11-én
(szerdán) véradásra!
Helyszín:
csákvári általános iskola
Időpont: 14:30-18:30-ig
Számítunk minden lelkes,
önzetlen véradó megjelenésére.
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Kiadó: Csákvár Város
és Bodmér Község Önkormányzata
Szerkesztőség: Floriana Könyvtár
Csákvár Széchenyi utca 8.
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:
Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit
Szerkesztő bizottság külsős tagjai:
Magyar Diána
Majorné Kiss Mónika
Némedi István
Szakál Borostyán
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com
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