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Csákvár Város Önkormányzata az 
EFOP-1.5.2.-16-2017-00011 jelű, 
„Humán szolgáltatások fejlesztése 
térségi szemléletben-Csákváron és 
térségében” elnevezésű nyertes pá-
lyázata keretében ingyenes hétvégi 
buszjáratot indít a Velencei-tóra.  A 
busz minden szombaton 9 órakor in-
dul a Szabadság térről, és a Velence 
Korzón áll meg. Visszaindulás 18 óra-
kor a Velence Korzóról.

Ingyenes strandjárat 
indul a Velencei-tóra

Időpontok: 
2018. július 7.
2018. július 14.
2018. július 21.
2018. július 28.
2018. augusztus 4.
2018. augusztus 11.
2018. augusztus 18.
2018. augusztus 25.
2018. szeptember 1.
2018. szeptember 8.

A busz időjárástól függetlenül elindul!

Szeretettel hívjuk és várjuk
2018. július 28-án, szombaton 16.00 órára

a Vértes Emlékházba

SZEKERES KÁROLY
ÉS A FLORIANA FESTOKÖR

KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA

A megnyitón közremuködik
az Összhang Kamarakórus

Helló
nyár!
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Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. június 27. 
napján tartotta munkaterv szerinti 
rendes, nyilvános ülését. Az ülésen 
elsőként a két ülés közötti munká-
ról és a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentés tudo-
másul vételére került sor, majd elfo-
gadta a testület a Tatabányai Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. 
évi beszámolóját. Ezután tájékoztató 
hangzott el a folyamatban lévő beru-
házásokról, és döntés született mart 
aszfalt beszerzésre vonatkozó áraján-
latkérésről, valamint a temetőhöz 
vezető út kiméretéséről.

Képviselő-testületi hírek – Csákvár

Képviselő-testületi
összefoglaló - Bodmér

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. június 26. 
napján tartotta munkaterv szerinti 
rendes ülését, amelyen a két ülés 
között végzett munkáról és a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentés elfogadása után sor 
került a tanyagondnoki busz meg-
állóinak kijelölésére és közlekedési 
rendjének meghatározására, továb-
bá döntés született a Vértes Múzeum 
Baráti Köre 150 ezer forinttal történő 
támogatásáról. Ezt követően lakossá-
gi kérelemre két forgalomtechnikai 
jellegű határozathozatalra került sor. 
Nem támogatta a képviselő-testület 
a Csákvár, Fehér út (845 hrsz.) előtti 
sebességkorlátozásra irányuló kez-
deményezést, egyetértett viszont a 
temető parkoló virágládákkal való 
megosztásával és oda zsákutca táb-
lák kihelyezésével. Döntés született 
még arról is, hogy a csákvári Cinbol-
ha Kft. végezheti az állati mellékter-
mék gyűjtő felújítási munkáit. 

Elfogadták a képviselők a Fejér Me-
gyei Polgári Védelmi Egyesület 2017. 
évi beszámolóját, döntöttek az ön-
kormányzat által benyújtott, folya-
matban lévő pályázatokról szóló jú-
niusi tájékoztatóról, valamint az ipari 
parki pályázat kivitelezési munkáira 
közbeszerzési eljárás megindításáról.

Megismerte a képviselő-testület a 
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde, to-
vábbá az Esterházy Móric Nyelvok-
tató Német Nemzetiségi Általános 
Iskola 2017/2018. oktatási, nevelési 
évről szóló beszámolóját, és – a vo-
natkozó kérelmeknek megfelelő-
en – jóváhagyta a vértesboglári és 
lovasberényi gyermekek nyári óvodai 
felügyeletéről rendelkező határozati 
javaslatot.

A képviselő-testület által kért, 
csákvári konkrétumokra vonatkozó 
kiegészítés ismeretében elfogadásra 
került a Székesfehérvári Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi be-
számolója, majd döntés született ar-

ról, hogy a Kastélypark védett fáinak 
mielőbbi állapotfelmérése érdeké-
ben faápolói árajánlatok bekérésére 
kerül sor. Tájékoztató hangzott el ezt 
követően a fiatalok lakhatási feltét-
eleinek támogatásáról, és jóváhagyta 
a testület a szennyvíz beruházás Kon-
zorciumi Megállapodásának módosí-
tásáról szóló határozati javaslatot. 

Végül döntés született az iskola Sza-
badság téri épületének energetikai 
korszerűsítésére kiírt közbeszerzés 
eredményének megállapításáról, 

Végül zárt ülésen döntött a képvise-
lő-testület egy magánszemély 400 
ezer forint összegű felajánlásának 
elfogadásáról, továbbá Díszpolgári 
cím és Kulturált Környezetű Lakóház 
elismerő címek adományozásáról.

A nyilvános ülés jegyzőkönyvét Bod-
mér Község Önkormányzata hivata-
los honlapján (www.bodmer.hu) és 
– ügyfélfogadási időben – a Faluház-
ban elolvashatják az érdeklődők.

Katona László 
polgármester

melynek értelmében a kivitelezési 
munkákat mintegy 163,9 millió forint 
értékben az Érd 2008 Ingatlanforgal-
mazó Kft. és a VivaPalazzo Zrt. végez-
heti.

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

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző
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„Bodméri Zenés Nyáresték és Csa-
ládi Nap” címmel színvonalas kul-
turális rendezvénysorozatnak adott 
otthont Bodmér község. A hűvös 
időjárás – és a csütörtök esti időpont 
– ellenére is sokan voltak kíváncsi-
ak a Beat of Brass együttes jazz- és 
könnyűzenei koncertjére, valamint 
a Ratty Jazz Band zenekar dixieland 
koncertjére.

Péntek este Kálmán Imre, Lehár Fe-
renc, Srauss, Brahms és más híres 
zeneszerzők remekművei csendültek 

Kicsik és nagyok aktív részvételével 
valósult meg Bodméron június kö-
zepén a Zenés nyáresték és családi 
napok elnevezésű programsorozat. 
Ágoston Boglárka is komoly felada-
tokat kapott: rendezőként segített. 
Elmesélte legkedvesebb élményeit.

„Már szerdán elkezdtünk pakolni, 
előkészíteni a vendégek ülőhelyeit a 
nagy sátorban” – mesélte a tízéves 
Bogi. – „Ilyen nagy még sosem volt 
itt Bodméron. Kaptam egy nyakba 

fel a színpadon az operett kedvelők 
nagy örömére. Szombaton pedig 
a családok jutottak főszerephez. 
Délelőtt a legkisebbeket ugrálóvár, 
arcfestés, lovaglás és veterán autó 
kiállítás várta, majd rendőrségi, tűz-
oltó és lovas bemutatót láthattak az 
érdeklődők. Ebéd után felvonulás-
sal, koszorúzással és istentisztelettel 
folytatódott a családi nap. 

Az a megtiszteltetés érte – az isten-
tisztelet keretében – a falut, hogy 

akasztható kártyát, így mindenki 
tudta, hogy tőlem is lehet segítséget 
kérni. Felraktuk a templomkert kapu-
ja fölé a nagy molinót, izgultam, ne-
hogy Misinek baja essen, olyan ma-
gasra felmászott a létrán. A sátorban 
felállított székeket kötegelővel kellett 
egymáshoz rögzíteni, azok mögé 
padokat állítottunk, a sátor bejára-
tához pedig adománygyűjtő edénye-
ket. Remélem, sok pénz gyűlt össze 
a faluközösségnek. Apuék vízcsapot 
helyeztek el a sátor mögött, és foga-
sokat is szereltek az öltözőbe, ahol a 
fellépők készülődtek.” Bogi csütörtö-
kön is időben érkezett a helyszínre, 
készen állva a további feladatokra. 
„Elindult a kisvonat, az volt a kedven-
cem, de a többiek is nagyon élvezték. 
Azt hiszem, ha felnőtt leszek, szerzek 
majd egyet és kikapcsolódásképpen 
azzal fogok itt a faluban furikázni. Ha 
meglátok egy idős embert, megkér-
dezem, hazavihetem-e. Ahogy a ren-
dezvény ideje alatt a parkolóból szál-
lítottuk a vendégeket a sátorhoz és 
vissza.” Bogira többször rábízták szü-
leik a kisebbeket, akik vonatozni sze-
rettek volna. „Az anyukájuk mondta, 
hogy figyeljek rájuk. Jók voltak, szót 
is fogadtak nekem.” 

hivatalosan is a Református Egyház-
megye Bodméri Református Misszi-
ói Egyházközség Szórványközpontja 
lett, amelyről Szabó Ferenc esperes 
úr tájékoztatta az egybegyűlteket. 
Ezt követően Bolyki Balázs nagy 
sikerű koncertjét, utána pedig a 
vértesboglári tánccsoport műsorát 
élvezhette a közönség. 

Az est zárásaként fellépett a Kataszt-
rófavédelem Központi Zenekarának 
Big Bandje Eőry Viktória és Varga 

A színvonalas, csütörtöki zenés prog-
ramot jazz és dixieland zenekarok 
szolgáltatták, pénteken pedig ope-
rett gálának örülhetett a bodméri 
közönség. „Hú, nagyon tetszett a 
műsor, annyira szépen énekeltek, és 
volt egy lány, aki nagyon jól táncolt” 
– folytatja Bogi, aki a műsor után 
közös fotót is készíttetett az egyik 
kedvenc fellépőjével. „Aztán a mű-
sor után még kicsit kint maradtunk, 
mert az egyik helybéli bácsi meghí-
vott egy csomó embert, azt hiszem, 
születésnapja volt. Sok bodméri kint 
maradt, együtt ünnepeltek, vigad-
tak.” Bogi nagyon várta a szombatot, 
aznapra ígérkezett a sok gyerekprog-
ram. „Szuper ugráló várak voltak, 
arcfestés, lufi, árusok, de amire leg-
szívesebben emlékszem, az a családi 
főzés. Több ételt is megkóstolhattam, 
mondhatom, szuperül tudnak főzni a 
bodmériak. Ettem Sanyi malacpör-
költjéből, Tündi néniék csirkepör-
költjéből, sőt, a szári gulyást is meg 
akartam kóstolni, de mire odaértem, 
elfogyott, szóval biztos nagyon fi-
nomra sikerült. Ja, és még Bolyki 
Balázs, az énekes is főzött.” Délután 
nagyszabású felvonulásra került sor. 
„Elöl mentek a huszárok, utánuk 

Dávid közreműködésével, majd a 
Kozelka Music Band húzta az utcabá-
lon a talp alá valót.

A rendezvénysorozat lebonyolítá-
sáért köszönetemet fejezem ki a 
rendezőknek, a szervezésben részt 
vevőknek, a fellépő művészeknek, a 
biztonságunkról gondoskodó polgár-
őröknek, továbbá mindazoknak, akik 
velünk voltak.

Katona László 
polgármester

Ritáék a lovakkal, aztán a mazsoret-
tek, a tűzoltó zenekar, utánuk meg a 
falu apraja nagyja, persze rendező-
ként én voltam legelöl.”

Bolyki Balázs koncertjét a gyerekek 
is nagy élvezettel hallgatták. „Az 
egyik számnál Balázs felhívott egy 
bodméri gyereket a színpadra. A kicsi 
Pej Bendegúz jelentkezett. Nagyon 
csodálom a bátorságáért, én nem 
mertem volna kiállni annyi ember 
elé. Még a táncban is ügyes volt. És 
amikor bemondta, hogy mindenki 
álljon fel, az egész közönségnek áll-
va kellett követnie a mozdulatokat.” 
Bogi azt mondja, hajnali kettőig buli-
zott szombat este, nagyon jól érezte 
magát, sokat táncolt a barátaival, az 
anyukájával. „Az utolsó zenekar is jó 
hangulatot csinált, a gyerekek még a 
színpadra is felmehettek és bemond-
ták a nevüket. Ilyen nagy buli még 
sosem volt Bodméron, amióta én itt 
élek.”

Ezúton köszönjük a szervezőknek, 
a támogatóknak, a falubeli segítő 
résztvevőknek, köztük Boginak! Nél-
külük nem jöhetett volna létre ez a 
csodás koranyári programsorozat.

Bodméri Zenés Nyáresték és Családi Nap

„Bendegúz volt a legbátrabb a színpadon ”
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Képünk van róla

A Csákvári Emlékház és egyben a 
Vértes Múzeum Baráti Köre elsőként 
2003-ban csatlakozott a Múzeumok 
Éjszakája elnevezésű kezdeménye-
zéshez. Ahogy Tóth Árpádné el-
mondta: „Az önkéntesség nemesíti a 
lelket.” Így van, hisz az est folyamán 
olyan sok információval és családias 
hangulatú beszélgetős élménnyel 
gazdagodtunk, amelyre, aki elsőként 
csöppen ilyesmibe, nem is számít rá. 
A vetítés és a fő téma a gróf Ester-
házy család hagyatéka körül forgott 
elsősorban. Többek között bemu-
tatásra került gróf Esterházy Móric, 
akiről a helyi általános iskola a nevét 
és családi címerüket  kapta, ő volt 
Magyarország felkért miniszterelnö-
ke,  mintegy  megkezdte a múlt és je-
lenbe való történelmi áttekintést. A 
család bemutatás átívelt a legutóbb 
elhunyt Esterházy Péter írón keresz-
tül, aki tovább nemesítette családi 
nevüket, a máig élő 3-szoros VB vá-
logatott nagy nevekkel együtt játszó 
Esterházy Mártonig. Esterházy Mó-
nika csodás jótékonysági felajánlása, 
mellyel régi kastélyuk egészségügyi 
intézménnyé való átalakítása révén 
kivívta az emberek jótevője címet itt 
Csákváron. 

Bár az átadáson rengetegen voltak, 
most alig voltunk 13-an, mégis olyan 
tervek merültek fel, hogy mi lenne, 
ha a többi múzeum, hagyományőr-
ző, természetrajzi házak, a sok fon-
tos tudnivaló arról. hogy hol is élünk 
igazán, csatlakozna és egy körtúra in-
dulhatna a városon belül, akkor is ha 
nem főváros, vagy nem a rendezvény 
fővárosa. Tóth Árpádné és a többiek 
sem tartották rossz ötletnek és ki 
másban lenne 3 emberrel is felérő 
szervezőerő?

A Csákvári Emlékház folyamatosan 
megújuló kiállításai között jelen-
leg a Lányok és asszonyok szerepel, 
amely a nők családi tiszteletére, 
megbecsülésére, megkockáztatom 
az erőszakmentességre hívatott a 
figyelmet felhívni mai stresszesebb 
világunkban. Mint a múzeumban 
mindennek, mondanivalója többré-
tű és színes, érdekes fiataloknak, ta-
pasztaltabbaknak egyaránt! Érdemes 
és érdekes a városban, ahol a kultúra 
is igyekszik egyre szélesebb körben 
képviseltetni magát.

Benedek Tímea

Csákvári Múzeumok Éjszakája

50 éves osztálytalálkozó

Június 9-én tartotta 50 éves találkozóját az 1968-ban végzett 8.a osztály.  Ez volt az első alkalom, hogy oly sok év után összejövetelt tartottak.  A 37 végzett diák-
ból 21-en jelentek meg. A találkozó kezdetén elhunyt társaikra emlékeztek meg a temetőben. A Kálvária Söröző és Grill Bárban finom vacsora várta a csapatot, 
majd előkerültek az otthonról hozott finomságok is. Ezt csak tetézte Csuta Zsolt 50-est formázó tortája. A jó hangulatú beszélgetés során felelevenedtek a régi 
emlékek, és megosztották egymással a mai életük élményeit is. Elhatározták, hogy ezen túl két évente találkozni fognak.

Dr. Spányi Antal megyés püspök, Ugrits Tamás pápai káplán, Gerendai Sán-
dor esperes a Szent Mihály főangyal plébánia templomban a 2018. 06. 10-én 
bérmálkozó csákvári fiatalokkal.

2018. 06. 13-án tartották a Dallam Alapfokú Művészeti Iskola csákvári 
tagozatánának évzáró ünnepségét a szanatórium kultúrtermében. Ludányi 
Tamás köszöntője után a növendékek színes zenés-táncos műsorral zárták a 
2017/18-as tanévet.
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Képünk van róla

Jakubek Nóra festő kiállítása Lányok 
és asszonyok címmel nyílt meg.  A 
tárlaton szereplő képek válogatása is 
e téma köré csoportosult. Gyönyörű 
nőábrázolások: a csábító, a pihenő, 
az imádkozó, a gondoskodó anya, 
mind-mind megjelenik Nóra képein. 
Csendéleteinek, utca és erdőrészle-
teinek színvilága magához vonzza a 
tekintetet. Gyönyörködtet és elvará-
zsol.

A művésznő Oroszlányban él és mi-
óta nyugdíjas, azóta fest. Elmondása 
szerint baráti rábeszélésre ragadott 
ecsetet. Gyermekkorában szeretett 
rajzolgatni, festegetni, már akkor is 
ügyesen kezelte a ceruzát és a festő-
szerszámait.

Tóthné Marika megnyitó szavai után 
a húszas-harmincas évek Párizsát va-
rázsolta a kiállító terembe Fendrich 
Veronika sanzonénekével. Edit Piaf 
dalokat adott elő. Veronika előadás-
módja, ének hangja visszarepítette a 
hallgatóságot az időben. 

A művészet számtalan úton-módon 
képes hatalmába keríteni az emberi 
lelkeket. Benyomul, beszivárog, fel-
melegít, megdermeszt, sebez és gyó-
gyít, riaszt és nyugtat. 

Ezen a szép szombat délutánon a 
szívünket felmelegítette. Lelkünket 
megnyugtatta. Szépérzékünket fej-
lesztette. Köszönjük a Vértes Mú-
zeum Baráti Körének a munkáját és 
invitálását.

 Gernhardt Klára

Ismét egy jó program volt a Csákvár Emlékházban

Az Esterházy Iskola tanévzárója a 
harmadikosok vidám műsorával kez-
dődött. Knausz Imre alpolgármes-
ter beszédében sok közös játékkal, 
beszélgetéssel, kerékpározással, 
túrázással eltöltött nyarat kívánt a 
kis és a nagyobb diákoknak. Csilla 
néni, iskolánk igazgatónője elmond-
ta, hogy tovább erősítették iskolánk 
jó hírét diákjaink megyei, területi és 
országos versenyeken. Megköszönte 
a szülői munkaközösség vezetőjé-
nek, Draviczné Adamek Krisztinának 

Június 15-én iskolánk dolgozóitól és 
társaiktól az Esterházy Iskola nyolca-
dik osztályaiba járó tanulók búcsúz-
tak el. Iskolánk igazgatónőjétól, Csil-
la nénitől megtiszteltetésként négy 
tanuló, Bakonyi Adrienn, Hideg Re-
beka, Wisniewski Marcell és Zolnai 
Krisztina vette át bizonyítványát, hi-
szen nyolc éven át végig kitűnően ta-
nultak. Munkájuk elismeréseképpen, 
a megyei, országos versenyeken elért 
sikereikért ketten kaptak nevelőtes-

Tanévzáró ünnepség

Ballagás

önzetlen munkáját és a szülők tá-
mogatását, pedagógus kollégái szor-
galomból, elhivatottságból végzett 
tevékenységét. Végül kérte a gyere-
keket, hogy pihenjenek sokat, de ne 
unatkozzanak, vigyázzanak magukra 
és társaikra a szünidőben. Beszéde 
végén lezárta a 2017/2018-as tan-
évet. A jövő tanév első munkanapja 
szeptember 3-án hétfőn lesz, amikor 
reggel 8 órakor tartják a tanévnyitó 
ünnepséget.

tületi dicséretet: Bakonyi Adrienn és 
Wisniewski Marcell. Igazgatói dicsé-
retet népdaléneklési versenyeken 
elért ezüst, arany és kiemelt arany 
minősítéseikkel iskolánk jó hírne-
vének erősítéséért Dravicz Tamara, 
Magyarics Fanni és Pausch Kamilla 
kapott. Bordács Bálint is igazgatói 
dicséretet kapott történelem tan-
tárgyból elért kimagasló tanulmányi 
munkájáért, országos versenyered-
ményeiért
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Pilisi kirándulásra indultunk 
2018.06.23. szombaton 25 fővel! 
Busszal indultunk Csákvárról reggel 
hét órakor, a buszon az Adri büfé 
gondoskodott finom kávéról és sü-
tikéről. Nem sokkal kilenc után ér-
keztünk meg Szentendre nyugati 
részéhez Dömörkapu buszforduló-
hoz, innen indult a 10,5 km laza kis 
túránk. Rögtön megnéztük a Bükkös-
patak kis vízesését, utána a patak 
partján indultunk el a zöld kereszt 
turistaúton, egy kis tisztáshoz érve 
áttértünk az országos kéktúra út-
vonalára. A Kárpát-forrást elhagyva 
értünk Lenkó Ede természetjáró em-
lékművéhez, aki 1917-ben egy szil-
veszteri kirándulás alkalmával itt lett 
rosszul és halt meg. Pár kilométer 
megtétele után, elhagyva a Síkárosi-
erdészházat utunk a piros jelzésre 
kanyarodott majd felkapaszkodtunk 
a Lom-hegy oldalán 545 m magas-
ságig. A Lom-hegy északi oldalán 
haladtunk a Lajos-forrásig ahol cso-

dálatos kilátások fogadtak minket. 
A Bölcső-hegy oldalában fakadó La-
jos-forrás nevét a hagyomány szerint 
Nagy Lajos királyunkról kapta, aki 
szívesen vadászgatott a környéken. 
Valójában báró Podmaniczky Lajos 
emlékét őrzi az 1908-ban foglalt igen 
bőséges hozamú forrás. Eredeti neve 
a szerb eredetű Dobra Voda, vagyis 
Jóviz-forrás. Megtöltve kulacsunkat 
a forrás vízéből a zöld háromszögön 
ereszkedtünk vissza a Dömörkapuig. 
Busszal lementünk Szentendre bel-
városáig, ott egy 1,5 órás szabad 
foglalkozás után ötkor kor indultunk 
a komppal Budapest Vigadó térig. 
Külön kiemelném a legfiatalabb tu-
ristánkat, Bencét, aki 3 évesen hősi-
esen teljesítette a kirándulást.

Köszönjük a Csákvári Önkormányzat-
nak hogy hozzájárult útiköltségünk-
höz.

Mindenkinek köszönjük a részvételt!

Schneider Adrienn és Boros Péter
CSTE csapat 

Képünk van róla

Természetjáró egyesület a PilisbenJótékonysági Nap

A Csákvári Gyémánt Gospel Egyesü-
let 2018. május 13-án tartotta meg 
jótékonysági napját, mely alkalmából 
öt intézmény állami gondozott, hát-
rányos helyzetű gyerekeinek és azok 
nevelőinek szervezett egy egész na-
pos programot.

Kiemelendő és fontos az egyesü-
let tevékenységében a jótékonysági 
rendezvények és együttműködé-
si partnerek kiterjesztése. Ennek 
egyik bizonysága a közel 8 éves in-
tenzív kórus kapcsolat a budapesti 
Tapolcsányi Általános Iskolai Kollégi-
um Lélekzuhany Gospel Kórusával, 
melynek alkotótagjai a Hűvösvölgyi, 
Csepeli Templomos utcai, Cseppkő 
és a Zirzen Janka Gyermekotthon 
gyerekei.

A délelőtt folyamán pusztabuszozá-
son vettek részt a gyerekek a Csák-
vári Lovas barátok Köre Egyesület 
jóvoltából, azt követően egy finom 
ebéddel és hűsítő italokkal vártuk 
őket a Vadászkápolnánál, ahol Mé-
száros Vilmos segítségével kulturált 
körülmények között Magyar Gyula 
és családja szervezésében és kivitele-
zésében megvalósult a finom ételek 
elfogyasztása. 

Ezt követően Szammer László vezeté-
sével, a játék ötletadójával csapato-
kat alkotva játékos feladatokra buz-
dította a gyerekeket és a tudásukat 
próbára téve Csákvár nevezetessége-
iről kellett feleleveníteniük szerzett 
tapasztalataikat. A nap lezárásaként 
mindenki megkóstolhatta Csákvár 
különleges fagylaltjairól híres cuk-
rászda finomságait Csuta Zsolt cuk-
rász mester felajánlásából. 

Egy fantasztikus, élményekkel gazdag 
napot zárhattunk annak reményé-
ben, hogy jövőre ismét találkozunk!

Szeretnénk köszönetet mondani a 
rendezvény szervezésében, kivitele-
zésében és lebonyolításában részt-
vevő Gyémánt Gospel Egyesület 
minden tagjának valamint a Csák-
vári Lovas Barátok Köre Egyesüle-
tének, Mészáros Vilmosnak, Csuta 
Zsoltnak, Magyar Gyula és családjá-
nak, Szammer Lászlónak, Gregorek 
Györgyné egyéni vállalkozónak Le-
ányvárról.

Gyémánt Gospel Egyesület
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Miért is? Adott egy gyönyörű tó, lel-
kes horgászok, tanár nénik, bácsik 
és a nyári szünet. Ne az okos kütyük 
nyomkodásával teljen a nap, nevel-
jünk utánpótlást… Mikor mi gyere-
kek voltunk, volt lehetőségünk itt-
ott, akár a zavarosban is megtanulni, 
megszeretni a horgászatot. A mai 
gyerekeket már szigorú szabályok 
korlátozzák büntetéssel fenyegetve, 
így kötelességünk felvállalni a lehe-
tőség biztosítását, akár csak arra a 
néhány napra is. Elmondhatjuk, hogy 
megérte. Aki még nem volt megfer-
tőzve, most meg lett. Volt, aki most 
fogott botot először a kezébe, és lett, 
aki a székesfehérvári táborzáró ver-
senyt megnyerte. Már elvárás van 
velünk szemben: folytatni kell!
Köszönetet szeretnék mondani a se-
gítőknek, nélkülük nem sikerült vol-
na. Betti néni, Melinda néni, Ancsa 
néni, Hajnika, Ibolya néni két „kis” 
nagylányom Réka, Kriszti, akik egész 
héten terelgették felügyelték a gye-
rekeket. Laci bácsi, Buncsák Marika 
néni, Julika, akik az akadályversenyt 
segítették. Köszönöm horgásztársa-
imnak: Eigner Ferinek,  Eck Móniká-
nak, Czompó Balázsnak, ifj. Gulyás 
Fecónak, Hajdú Sanyinak, Janky 
Feribácsinak, Fijó Jánosnak, Farkas 
Bozsik Gábornak, Schmidt Gergő-
nek, Bárándi Zolinak a szerelések 

újrakötésében az oktatásban, tanít-
gatásban nyújtott segítséget. Külön 
köszönöm Bakonyi Lajosnak és fele-
ségének, Reninek, hogy egész héten 
velünk voltak, valamint sok-sok sze-
relékkel láttak el minket, szükség volt 
rá. Köszönöm egyesületünk tagjainak 
a türelmet, hogy elviseltek minket a 
parton.

És hát a támogatók, akik az egész 
hét hátterét biztosították elérhetővé 
téve sok gyereknek a lehetőséget, 
hogy részt vehettek a táborban: Ön-
kormányzat civil alapja, HOFESZ, Kiss 
Laci bácsi, aki a bázisunk volt, kö-
szönjük a Csákvári ZRT támogatását, 
segítségükkel jutottunk el pénteken 
Székesfehérvárra. Köszönjük Magosi 
Istvánnak, hogy fehérvári vendége-
inknek megmutathattuk a puszta-
buszt,  felejthetetlen élmény volt. 
Köszönjük a DOVIT cég csali és etető-
anyag felajánlását, Csuta Zsoltnak a 
fagyit, Iszkádi Zsoltnak és a Publónak 
a finom pizzát, Szabó Csongornak a 
gyümölcsöt. Jó volt érezni magunk 
mögött támogatóink önzetlen segít-
ségét, még egyszer KÖSZÖNÖM!
Néhány nappal a tábor zárása után 
értékelve, elemezve, nosztalgiázva 
kijelenthetem, hogy hagyományt te-
remtettünk.

Zolnai Sándor

Képünk van róla

Horgásztábor 2018

Horgászversenyek
Szürkeharcsa fogó verseny

2018 április 28-án immár harmad-
szor rendeztünk éjszakai szürkehar-
csa fogó versenyt. Este 8-kor a szoká-
sos menetrend szerint vízbe kerültek 
a csalik és megkezdődött a türelmes 
várakozás. Az idő és a Hold állás ked-
vezett a horgászathoz, de sajnos a 
halak idén is megtréfáltak minket, 
egy szép süllőn kívül - ami nem szá-

Törpeharcsa fogó verseny

Pünkösd vasárnap már hagyományo-
san törpeharcsa fogó versennyel in-
dul a Göbölyvölgyi tavon. A cél a víz 
halállományára káros kis bajszos szá-
mának csökkentése, de fontos, hogy 
egy jó hangulatú délelőttöt töltsünk 
el a természetben horgászattal, is-
merkedésekkel, családi együttléttel, 
nem utolsó sorban versenyzéssel. 

mított a versenyben - nem sikerült 
fogni semmit. A tíz mindenre elszánt 
páros így is jól érezte magát, és jelez-
ték: jönnek jövőre is. Nem adjuk fel, 
előbb utóbb a versenyen is horog-
ra kell, hogy  akadjon egy két nagy 
bajúszú. Köszönjük az Önkormány-
zatnak a civil alapból kapott támoga-
tást, segítségével egy sokak számára 
elérhető versenyt tudtunk rendezni. 

 Csákvári Tsz Horgász Egyesület

Jó látni, hogy évről évre jönnek apa-
fia, apa-lánya,  baráti, barátnői csa-
patok. Idén is sikerrel tizedeltük a 
törpéket, mintegy fél mázsányival 
kevesebb úszkál tavunkban. Az ebéd 
és az eredményhirdetés után jó han-
gulatban távozott mindenki.  Az már 
látszik, hogy jövőre is lesz értelme a 
versenynek, hiszen van utánpótlás 
bőven. Köszönjük az Önkormányzat 
civil alapjából kapott támogatást.

Csákvári Tsz Horgász Egyesület



8   

Egyházfenntartói járulék befizetésének lehetősége:
-  az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-70097689-51100005 
számú bankszámlájára történő utalással (kérjük, hogy a közleményben 
tüntesse fel nevét, lakcímét és az egyházfenntartás kifejezést)
- csekken, mely megtalálható a templom mindkét bejáratánál, illetve 
elkérhető presbitereinktől és a Kálvin Idős Otthon irodájából
- személyesen a Kálvin Idősek Otthona irodájában, hétfőtől péntekig 9-12
Az egyházfenntartói járulék összegét a 2018-as évre a presbitérium 6000 
Ft-ban állapította meg.

Evangélikus  Egyház
JÚLIUS
8-13. Egyházmegyei zenei tábor Nagy Zengő
13. 18.00 Zenés áhítat (péntek)
15. 11.00 Istentisztelet keresztelővel
22. 11.00 Istentisztelet, helyettes: Labossáné Sánta Anikó lelkész
29. 11.00 Istentisztelet, helyettes: Labossáné Sánta Anikó lelkész

AUGUSZTUS
Július 29 - aug. 4. Kis Zengő tábor
4. 18.00  Zenés áhítat (péntek)
5. 11.00  Úrvacsorai istentisztelet
5-12 Pyrbaumi - Csákvári közös ifjúsági tábor Németországban.
12. 11.00 istentisztelet helyettes: Labossáné Sánta Anikó lelkész

Július hó igéje:
Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok! Törjetek föl új szántóföl-
det, mert ideje, hogy keressétek az URat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság 
esőjét.
Hóseás 10, 12:

Eseménynaptár
2018.7.1. – 8.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébániánk elérhetőségei

Plébános: Gerendai Sándor
Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7. 
Telefon: 22/354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: hétfő-péntek, 9.00-12.00

Temetőgondnokság elérhetőségei
Temetőgondnok: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Cím: Csákvár, Jókai utca 7.
Telefon: 06-20-388-0625
E-mail: mediator@katonane.hu
Ügyintézés a temetőgondnokságon:

Temetési ügyintézés: soron kívül, telefonon előre egyeztetett időpontban
Egyéb ügyek: vasárnap 17.00-19.00

A liturgia általános rendje Csákváron:
Hétfő:  18.00 szentmise
Kedd:  18.00 zsolozsma és áldoztatás
Szerda:    7.00 szentmise
Csütörtök: 18.00 szentmise vagy igeliturgia a kórházban 
  19.00 szentségimádás
Péntek: 15.00 szentmise a zárdában
Szombat: 17.30 előesti vasárnapi szentmise

      Vasárnap: 11.00 szentmise

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

Paplak Party a plébánia udvarán
Július 12-15.  Ébresztő ifjúsági fesztivál
Augusztus 13-17. Hittantábor
Augusztus 15., szerda Nagyboldogasszony ünnepe, 18.00 szentmise

Református Egyház
A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége 
(parókia felújítás miatt a Kálvin Otthonban) 8083 Csákvár, Kálvin u. 11.  
Gere Gábor József református lelkész elérhetősége: 06-30-380-9503

geregabor@freemail.hu
Geréné Kossa Izabella református lelkész elérhetősége:  06-30-688-6470
Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről mostantól a gyülekezet új 
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   16.00 Kórházi istentisztelet
Kedd   18.00 Bibliaóra
Vasárnap  9.30 Gyermek istentisztelet
Vasárnap  10.00 Istentisztelet (az istentisztelet alatt a kicsiny 
gyermekek a Kálvin Idősek Otthona társalgójában maradhatnak, ahol felügye-
let mellett  játékkal töltik el az időt)

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

Gyermektábor
Napközis hittantáborunkat idén, augusztus 22. (szerda) - augusztus 26. 
(vasárnap) közötti napokra szervezzük. Kérjük, akik szeretnének részt venni 
ezeken a napokon e-mailben (geregabor@freemail.hu), vagy személyesen 
jelezzék a lelkipásztorok felé.

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

PÉNTEKI PAPLAK PARTY
CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

Helyszín: katolikus plébánia udvara (Csákvár, Szent Mihály tér 7.)
Időpont: péntek esténként 20.00-22.00-ig (június 22-től augusztus 24-ig)
Program: kötetlen beszélgetés, csocsó, ping-pong, kártya, társas, darts
Hozz magaddal:

• jókedvet
• nyitottságot
• saját részre innivalót, ropogtatni valót
• barátaidat, szomszédaidat, testvéredet, porontyaidat

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

  

VÁROSI ESEMÉNYEK
JÚLIUS
28. 16.00  A Floriana Festőkör és Szekeres Károly kiállítása • Csákvár Emlékház

AUGUSZTUS
20.               Floriana Nap • Csákvári Pihenőpark
25.  19.00  Kárpátia koncert • Tersztyánszky Ödön Sportközpont
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Csákvár-Gánt Tv
J Ú L I U S  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Július
Július
Július

Július
Július
Július
Július
Augusztus

9. h.
12. cs.
16. h.

19. cs.
23. h.
26. cs.
30. h.
2. cs.

18:00
18:00
18:00

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

Mesemondó verseny (ism.)
Trianoni megemlékezés (ism.)
Szent Vince Otthon megszentelése (ism.)
Pedagógusnap (ism.)
Ébresztő Fesztivál
Ébresztő Fesztivál (ism.)
Zenés összeállítás (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2018. június 4-én Magosi István Ferenc a Petőfi utcába,
2018. június 17-én Ódor-Molnár Ádám a Petőfi utcába,
2018. július 20-án Kovács László a Petőfi utcába,
2018. július 24-én László Zselyke Henrietta az Ady Endre utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!
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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: július 25.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

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

Állásajánlat!
Jó munkabírású, megbízható, kony-
hai munkában jártas, főzési alapis-
meretekkel rendelkező, kreatív -akár 
nyugdíjas korú- hölgynek munkale-
hetőséget ajánlok teljes munkaidő-
ben.
Munkavégzés helye Csákvár, Szent 
István utca.
Jelentkezés személyesen, előzetes 
telefonos egyeztetés után.
Munkába állás akár azonnal!

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

APRÓHIRDETÉS

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Tóth Józsefné Borostyán 
Éva temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek és a csa-
lád fájdalmában osztoztak. Köszönet 
a Fejér Megyei Szent György Kórház 
Csákvári Intézet Pulmonológia Osz-
tály összes dolgozójának.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 2018. július 26-án (csüt.) 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%

Floriana Könyvtár
2018. július 31- augusztus 11-ig 

zárva tart!
Nyitás 2018. augusztus 14-én, 

kedden.

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

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

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

Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is! 

Étlapunk megtekinthető a www.oregtolgy.hu oldalon.

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

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

Állunk rendelkezésükre!

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

Gyászoló család

Munkatársat keresünk azonnali kezdéssel 
a következő munkakörbe:

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

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

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

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

Munkarend: TELJES MUNKAIDŐ
Munkavégzés helye: Bicske, Iparterület 

M1-es autópálya mellett

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

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


