BENNÜNKET KÉPVISELNEK
Csákvár Város Képviselő-testületének írásos tájékoztatója.

ESTERHÁZY TOTÓ

BEIRATKOZÁS
Részletes tájékoztatás a megváltozott iskolai és óvodai beiratkozással kapcsolatban.

2. oldal

KÉPÜNK VAN RÓLA

Az irodalmi totó helyes megfejtői Esterházy Péter kötetét
nyerhetik meg.
5. oldal

2-3. oldal

Képes tudósítások városunk
életéből, az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.
7. oldal

Csákvári Hírmondó

XXX. évfolyam 4. szám 2020. április

Tájékoztatás
Először is szeretném megköszönni
mindenkinek, aki bármilyen formában kiveszi a részét a járvány elleni
védekezésből. Továbbra is kérek mindenkit a szabályok betartására, mert
csak együtt győzhetjük le a vírust!
Önkormányzatunk az elmúlt időszakban az alábbi intézkedéseket tette
meg a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében:
• Az önkormányzati hivatal nyitvatartása hétfőtől-csütörtökig 7:3016:00-ig, pénteken 7:30-12:00-ig
a vészhelyzet alatt is folyamatos,
korlátozott ügyfélfogadással. A korlátozás nem érinti az anyakönyvi
ügyintézést (születési, házasságkötési, halotti anyakönyvezés) valamint
az elektronikusan el nem intézhető,
sürgős ügyeket.
• A Képviselő-testület március 31én tartotta munkaterv szerinti utolsó ülését. Ezután a veszélyhelyzet
időtartama alatt a polgármester jogosult eljárni a képviselőtestület helyett, a képviselőtestület tájékoztatása mellett. Így a város működtetése
továbbra is biztosított.
• A képviselőtestület tagjai, valamint a külsős bizottsági tagok a kihirdetett vészhelyzet idejére az önkormányzati védekezési alap javára
lemondtak képviselői tiszteletdíjukról.
• A kormányzati döntésnek megfelelően önkormányzatunk is gondoskodott a költségvetés átdolgozásáról.
A gépjárműadó elvonása a védelmi
alapba, várhatóan 23 millió forint
átcsoportosítást igényel a költségvetés egyéb alfejezetiből. Továbbá
a kormány 2020. december 31-ig
felfüggesztette az idegenforgalmi
adó fizetési kötelezettséget, ezzel
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heti váltásban tart ügyeletet. Április
14-én a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde
• Az egészségügyi alapellátást végző Ady Endre utcai intézménye kezdi az
orvosok tájékoztatása szerint mini- ügyeletet. Az ügyeleti igényeket az
málisra csökkent a betegforgalom eddig megszokott formában az intéza rendelőben. Továbbra is az a cél, ményvezetőknél kell jelezni.
hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel a rendelőt, ezáltal • A közétkeztetés szervezése és lebois csökkentve a fertőzés kockázatát. nyolítása az elmúlt időszakban megA rendelőben dolgozó egészségügyi szokott rendben személyes átvétellel
szakszemélyzet telefonon továbbra és házhozszállítással történik.
is minden kérdésben áll a lakosság
rendelkezésére.
• Az önkormányzat munkatársai
folyamatosan fertőtlenítik a közte• A korábban megrendelt 850 db rületeket, intézményeket és a buszvédőmaszk kiosztása folyamatos. A megállókat.
múlt héten kiosztottakon túl, ezen a
héten újabb adag védőmaszk került • A korábban bezárt közintézményekiosztásra a csákvári kórház dolgo- ink és játszótereink továbbra is zárzói részére. A jövőben is osztjuk és va vannak. Kérek mindenkit, hogy a
pótoljuk a maszkokat a közfeladatot lezárt játszóterek használatát melellátó személyek számára.
lőzzék!

• A Családsegítő Szolgálat munkatársainak tájékoztatása alapján az ellátottak száma a múlt héten már meghaladta a 100 főt.
Amennyiben bárki segítségre
szorul kérem jelezze a 0630/7280969-es telefonszámon, vagy a
gkkozpont@gmail.hu email címen
és a házi segítségnyújtás keretein
belül az ellátása biztosított lesz.
• Védőmaszkok kiosztása a közfeladatot ellátó személyek, intézményi dolgozók és rászorulók részére a Családsegítő Szolgálat segítségével folyamatos.

• A rendőrség a polgárőrséggel közösen végzi a március 28-án bevezetett
kijárási korlátozás betartását.
Április 8-ig Csákváron nem volt
igazolt koronavírussal fertőzött
személy. Hatósági karantént 6
személlyel szemben rendelt el a
hatóság.
Kérem Önöket tartsunk össze és vigyázzunk egymásra!
Csákvár, 2020. április 14.

Illés Szabolcs
polgármester

Írd alá a
Székely
Nemzeti
Tanács
polgári
kezdeményezését
Már kevesebb, mint egy hónap
van hátra a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett Kohéziós politika és régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák
fenntarthatóságáért című polgári
kezdeményezés aláírására.
Az aláírásokat online is meg lehet
tenni a nemzetiregiok.eu oldalon. 2020. május 7-ig egymillió
aláírásnak kell összegyűlnie, hogy
a beadvánnyal érdemben foglalkozzon az Európai Unió. A kezdeményezés célja a nemzeti, nyelvi
vagy kulturális kisebbségek fejlődésének, életben maradásának
megfelelő költségvetési forrásokkal és jogszabállyal való biztosítása, hogy a gazdasági felzárkóztatásra szánt forrásokon belül
jöjjön létre egy olyan elkülönített
pénzalap, amelyet csak a nemzeti
régiók tudnak igénybe venni.
A kezdeményezést április 8. napján eddig 251.721 fő írta alá a
szükséges 1 millió főből, ezért
minden támogatásra szükség van.

Testületi összefoglaló
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2020. március
15-én rendkívüli ülést tartott, melyen döntést hozott a Kormány által
kihirdetett veszélyhelyzet miatt az
óvodai és bölcsődei ellátás biztosításáról azon gyermekek részére,
akiknek az otthoni ellátása nem biztosított. Ezt követően még számos
intézkedést kellett meghoznia Polgármester úrnak az önkormányzat
intézményeinek zárva tartásáról a
koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében.
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2020. március
31-én tartotta munkaterv szerinti
rendes ülését, amelyen elsőként a
két ülés között végzett munkáról és
az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, valamint jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadta el.
Elfogadásra került az Önkormányzat
2020-2024. évi Gazdasági Programja,
majd a március havi pályázati tájékoztató is.

Az FE/02/405-3/2020. ügyszámú
törvényességi felhívás értelmében
a Magyar Tudományos Akadémia
állásfoglalását követően döntés született a Kisdobos utca elnevezésének
Dobos utcára történő változtatásáról.
Az önkormányzat és az állam tulajdonában lévő utak állapotáról szóló
tájékoztató megismerését követően
felhatalmazást kapott a polgármester, hogy a költségvetésben biztosított keret terhére a szükséges útjavításokat elvégeztesse.
Elfogadásra került a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló,
valamint a 2020. évi munkaterv az
előterjesztés szerinti tartalommal. A
Képviselő-testület tudomásul vette
a Vértesacsa – Csákvár I. háziorvosi
körzet feladatellátására kötött szerződés felmondását, majd döntött a
Medicopter Alapítvány támogatási
kérelmének elutasításáról.

A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése mellett kiáll az önkormányzat, melynek során kérik, hogy
az Európai Unió kohéziós politikája
kiemelt figyelemmel kezelje azon
régiókat, melyeket nemzeti, etnikai,
kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok
különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.
Az 1985 hrsz-ú ingatlan bérleti díjának kamatmentes részletfizetéséről
is döntés született, illetve arról, hogy
az önkormányzat nem kívánja támogatni a Csákvárra tervezett Bakafesztivált.
Státuszbővítésről határozott a Képviselő-testület a Mese-Vár Óvoda és
Bölcsőde Tagóvodájába 2020. június
15. napjáig, illetve 20%-kal engedélyezte a 2020/2021-es nevelési évre
az óvodai csoportba felvehető maximális gyermeklétszám átlépését.

Elfogadásra került az önkormányzat
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata, majd a személyszállítási szerződés módosítása, mely az iskolás
gyermekek Sportközpontba történő
fuvarozásáról szól.
Felhatalmazásra került a polgármester, hogy a TOP-3.2.1FE1-2016-00011 jelű pályázat keretében beszerzett kazán árának
visszautalásáról gondoskodjon, ezt
követően jóváhagyásra került a VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.-vel
kötött szerződés módosítása. Elutasításra került a Peter Cerny Alapítvány
támogatási kérelme. A Képviselő-testület a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő termének
függönycseréjéhez 300.000 forintot
biztosít.
A Képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyve az önkormányzat
hivatalos honlapján (www.csakvar.
hu) olvasható.
A Képviselő-testület a veszélyhelyzet
miatt munkaterv szerinti üléseit nem
tartja meg, a szükséges döntéseket a
polgármester saját hatáskörben hozza meg a Képviselő-testület utólagos
tájékoztatása mellett.

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló
jegyzői beszámolót az előterjesztés
szerint fogadta el a Képviselő-testület megköszönve a Hivatal valamen�nyi dolgozójának hivatástudattal,
lelkiismeretesen végzett munkát. Az
adóhatóság 2019. évi munkájáról
szóló beszámoló szintén elfogadásra
került.

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Iskolai beiratkozás 2020/2021
Tisztelt Szülők!
Az Esterházy Móric Nyelvoktató Német
Nemzetiségi Általános Iskola szeretettel
várja a leendő első osztályos kisgyermekeket a 2020/21-es tanévben is. Elhivatott, kedves tanító nénik fogadják majd
őket. A napközi otthonos oktatás keretében teljes mértékben a családok igényeihez tudunk alkalmazkodni.
Amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné
beíratni, akkor az intézmény felé csak
a szándék megerősítése szükséges a
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KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén:
Beiratkozás általános iskolába - BÁI (a
honlapon az e-Ügyintézés menüpontra
kattintva könnyen elérhető), ebben az
esetben a beiratkozás automatikusan
megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott
iskolába.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon
intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési
felületén keresztül

eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
2020. április 28-tól május 15-ig.
A beiratkozással kapcsolatos részletes tájékoztatót iskolánk honlapján tekinthetik
meg: http://esterhazyiskola.hu/.
Ha személyes segítségre van szükségük,
2020. május 6-án és 7-én 8-tól 16 óráig
a Csákvár, Szabadság tér 8. szám alatti
főépületben biztosítunk rá lehetőséget.
Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

A Csákvári Mese-Vár Óvoda
és Bölcsőde rendkívüli működése
A koronavírus következtében kialakult
veszélyhelyzet a Csákvári Mese-Vár Óvodát és Bölcsődét sem kerülte el. Intézményünk fenntartója ügyeleti rendszer biztosítása mellett, rendkívüli szünetet rendelt
el. A kollégák nap mint nap azon dolgoznak, hogy megfelelő védőfelszerelésben
és az óvintézkedéseket betartva fertőtlenítő nagytakarítást végezzenek mind a két
épületben.
Munkaközösségünk önkéntes feladatokat
is ellát. A helyi egészségügyi és szociális
intézményeknek (csákvári rendelőintézet,
mentőszolgálat, kórház és önkormányzati
idősek otthona) 400 db maszkot varrtunk, így támogatva a biztonságosabb
munkavégzésüket. A továbbiakban a helyi
szociális ellátó rendszert szeretnénk tehermentesíteni az önkéntes munkánk felajánlásával. El kell, hogy mondjam, hogy
szomorú bemenni az óvodába. Hiányoznak az intézmény aprócska lakói, akik nap
mint nap megtöltik élettel az épületet,
hiányoznak a szívet melengető gyermeki
gondolatok, a csoportszobákból kiszűrődő gyerekzsivaj. Az óvoda és bölcsőde egy
időre sajnos elcsendesült. Szerencsére
a lelkes, elhivatott pedagógusoknak és
kisgyermeknevelőknek köszönhetően, továbbra is kapcsolatot ápolunk a családokkal. Kiemelt feladatként jelöltem ki erre az

időszakra a digitális óvoda- és bölcsőde
megvalósítását. A digitális iskolai oktatási rendszer kiváló támpontként szolgált
számomra a kezdeményezés megvalósításához. A „Google Classroom” alkalmazásban csoportszobákat alakítottam ki (6
óvodai csoport, 1 bölcsődei csoport, 1 fejlesztőpedagógiai csoport, illetve a Bicskei
Pedagógiai Szakszolgálat részben nálunk
foglalkoztatott szakembereinek (logopédus, TSMT terapeuta, gyógytestnevelő)
is. A csoportokba a szülők kurzuskód, vagy
e-mail cím segítségével tudtak regisztrálni. A digitális foglalkozásoknak köszönhetően tovább folytatódhatnak az éves
tervek alapján a heti projektek megvalósítása, a gyermekek részképességeinek
fejlesztése, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő óvodások
felzárkóztatása, a sajátos nevelési igényű
gyermekeink megsegítése.
Kiemelném, hogy a kora kisgyermekkori
fejlesztés és nevelés a legmeghatározóbb
minden gyermek életében, ha ebben az
időszakban nem kap megfelelő prevenciós és korrekciós segítséget a gyermek,
akkor az iskolai években már nagyon
nehéz lesz azt bepótolni. A kollégák színesebbnél színesebb tevékenységeket
kínálnak, segítenek a kialakult helyzet
feldolgozásában és átvészelésében. Egy-

személyes bábjátékokat, meséket adnak
elő, melyeket rögzítenek és megosztják
a csoportjaikba, zenei hanganyagokat kínálnak, izgalmas játékötleteket terveznek,
otthon könnyedén kivitelezhető vizuális
tevékenységekkel készülnek, a családokat
közös tartalmas időtöltésre sarkallják. A
szülői visszajelzések nagyon pozitívak, és
a továbbiakban is arra biztatok minden
családot, hogy ha még nem tette meg,
csatlakozzon a csoportokhoz, így támogatva gyermeke további nevelését, „oktatását”, fejlesztését. Minden család élete
megváltozott, a napirendet, a mindenna-

pos szokásokat, rutinszerű feladatainkat
át kellet alakítani, és a kialakult helyzethez
hozzáigazítani.
A továbbiakban minden kedves családnak kívánok kitartást, egészséget az elkövetkezendő embert próbáló időszakra.
Lancer- Szabó Mónika
„A bölcs hangját sem hallod mindig,
ahogy a vad vihar sem tombol örökké.
A mennydörgést csönd követi, s a sötét
nyomán mosolyog a szivárvány.”
John Heid

Értesítés rendkívüli óvodai beiratkozásról
2020/2021-es nevelési évre
Ezúton szeretném tájékoztatni a Szülőket, hogy a 2020/2021- es nevelési évre
az alábbiak szerint történik az óvodai
beiratkozás, amelynek egyedi eljárási
módját, a 7/2020 (III.25.) EMMI rendelet
szabályozza.
1. Amennyiben Ön nem kötelező felvételt biztosító óvodába kívánja beíratni a
gyermekét (rendelkezik csákvári lakcímmel, de más intézménybe kívánja beíratni gyermekét) akkor, :
• 2020. április 2-17 között a választott intézménybe elektronikus formában küldje el a beiratozásra vonatkozó aláírt szándéknyilatkozatát.
• Az óvoda vezetője a gyermek óvodai felvételéről alapítványi, egyházi,
vagy egyéb fenntartású óvoda esetén, 2020. április 20-ig dönt. „Körzetes”, önkormányzati fenntartású
óvoda esetén, 2020. április 30-ig
döntést hoz és egyben értesíti írásban a szülőt az óvodavezető.

2. Amennyiben Ön a kötelező felvételt
biztosító óvodába kívánja beíratni gyermekét (rendelkezik csákvári lakcímmel
és ide kívánja beíratni a gyermekét) akkor, :
• 2020.április 21-29. között minden
esetben szíveskedjen elküldeni a kötelező felvételt biztosító intézménybe a beiratozásra vonatkozó aláírt
szándéknyilatkozatát- elektronikus
formában a mesevarovi@csakvar.hu
elektronikus levelezési címre.
• Az óvoda minden olyan gyermeket köteles felvenni az intézménybe,
aki, 2020. augusztus 31-ig betölti a
3. életévét és nem iratták be másik
intézménybe.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy akinek
lehetősége van, szíveskedjen a szülői
szándéknyilatkozat mellé a beiratkozáshoz szükséges személyes okmányok
(gyermek születési anyakönyvi kivonata,
személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ
kártyája és a szülők személyi igazolványa,
lakcímkártyája) másolatát is csatolni.

Egyéb információ:
• Telefonon: Lancer-Szabó Mónika
0630/225 83092
• E-mail cím: mesevarovi@csakvar.hu
Lancer-Szabó Mónika
intézményvezető

Szülői szándéknyilatkozat

Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre
Alulírott ………………………………………………………………… (szülő, gondviselő),
nyilatkozom, hogy ….………………………………………………………nevű gyermekemet,
szül. hely, idő …………………………………………..........................................................….,

• A felvételről a vezető dönt 2020.
április 30-ig, amelyről a szülőt írásban értesíti.

a Csákvári Mese- Vár Óvodába kívánom beíratni a 2020/2021-es nevelési évtől.

• A 2017. augusztus 31. -e után született gyermekek felvételét, a felvett
óvodaköteles gyermekek létszámától teszem függővé.

……………………………………………….
Szülő/Gondviselő aláírása

Kelt:
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Március az iskolában
Március 12-én (csütörtökön) az üres
közösségi házban Majorné Kiss Mónika felvette az ötödikesek gyönyörű
műsorát, Zolnai Sándor hangosított,
másnap pedig pendrive-ról megnézték iskolánk tanulói, osztályfőnöki
órán. Fehér ingbe és blúzba öltöztünk, kitűztük a kokárdát, a hangosbemondón keresztül elhangzott ünnepi köszöntővel kezdtük a napot, de
nem lehettünk együtt.
A gyermekek megtapsolták
a műsort, de ezt a szereplők
nem láthatták. Sok munkájuk
gyümölcsét nem arathatták
le. Az élet most mást adott.

A hónap elején még
nem sejtettük, hogy 2020
márciusában olyan dolog
történik, ami még soha.
Nem gondoltuk, hogy ezt az időszakot nem felejtjük majd el, amíg
élünk.
A szokott rendben zajlott az élet. Az
ötödikesek lázasan készültek az ünnepi műsorra.
Barta Tamás pályaválasztási tanácsadó március 4-én a 6. évfolyamnak,
6-án pedig az 5. évfolyamnak tartott
foglalkozást, annak a pályaorientációs programnak a részeként, amit tavaly elkezdtünk.
A második héten már elkezdődtek
változások . 11-én szerdán nem mentünk úszni, 12-én az elsősök Lázár
Ervin Programja elmaradt, majd 13án nem tudtuk megtartani az iskolai
ünnepélyt.

Köszönjük szépen Némediné Varga
Judit és Tamásné Ráth Klára munkáját!
Ez volt az utolsó találkozásunk a gyerekekkel. Nem tudtuk, hogy ezzel az
ünnepi alkalommal egyben lezárunk
valamit, és egy új korszak kezdődik.
Ezt követően a koszorúzást sem tudtuk széles körben megtartani. A 7.c
osztály képviselőivel ellátogattunk a
temetőbe az 1848-49-es honvédek
sírjaihoz. A gyermekek minden fejfánál felolvasták az ott nyugvó hős
életének legfontosabb mozzanatait.
Nemzeti ünnepünkön, március 15én már nem voltak gyermekek. Mi
felnőttek, némán elhelyeztük koszorúinkat a Hősi Emlékműnél.

Március 16-tól új munkarend lépett
életbe. Az iskolák kapui zárva maradtak. Ezen a napon nevelőtestületi
értekezletet tartottunk, majd 17-én
megkezdtük a tantermen kívüli digitális oktatást. Erre a váratlan helyzetre senki sem volt felkészülve. Sem az
iskolák, sem a családok. De gyorsan
és rugalmasan alkalmazkodtunk a
kihíváshoz. Hatalmas erőfeszítéseket
teszünk azért, hogy senki se morzsolódjon le, mindenkinek bizonyítványt
tudjunk adni a tanév végén. A tanulói
laptopokat gyors karbantartás után
kiadtuk igény szerint, ismertetőket
tettünk fel a honlapra, a facebookra,
személyesen is rengeteg segítséget
nyújtottunk, és nyújtunk a mai napig. Szeretnék köszönetet mondani a
Családsegítő Szolgálatnak, mert szívvel-lélekkel az ügy mellé állt. (Mint
egyébként is szokott.) Nagy meglepetésünkre sok esetben a KRÉTA rendszerbe történő belépés is gondot
okozott, holott a gyermekek érdemjegyeit, az értesítéseket, üzeneteket
már régóta ezen keresztül kell nyomon követni.
Március 19-én megtartottuk első
online értekezletünket, egyben bemutattuk a kollégáknak a Zoom alkalmazást. Több szempontból is sikeres próbálkozás volt. Egyrészt, mert
majdnem az összes kolléga problémamentesen tudott csatlakozni a
videokonferenciához (38 fős a tantestület), másrészt mert megtetszett
nekik, egyre többen tartanak zoomos órát a gyerekeknek.
Minden héten van élő megbeszélése
a pedagógusoknak, így látjuk egymást, ami némiképp pótolja a személyes találkozást. Könnyebben meg
tudjuk osztani egymással a tapasztalatokat, és megvitatni a további teendőket.
Szeretnénk a kedves szülőknek azzal
is segíteni, hogy a felső tagozat fogadóóráját ebben a félévben is megtartjuk, csak online módon. Április
23-án (csütörtökön) 17 órától állunk
a rendelkezésükre. A KRÉTA rendszeren keresztül megkapják majd a pontos tájékoztatást erről a lehetőségről.

A versenyek, sportesemények, programok nagy része elmaradt, vagy
bizonytalan időre tolódott. Az Arany
János magyarverseny, amelyen hos�szú évek óta vesznek részt csákvári
diákok, a hagyományostól eltérően
online került megrendezésre. A döntőben Györök Anna és Ujcz Anna
Bella 5. osztályos, valamint Mohl
Bíborka 7. osztályos tanulók vettek
részt. Györök Anna 9. helyezést ért
el az országos megmérettetésen. A
megyei Víz világnapi irodalmi pályázaton 2. helyezst ért el Nagy Gruber
Perla 5.b-s és 3.helyezett lett Szabó
Kristóf 7.a osztályos tanuló. Oklevélben részesült Serényi Réka a 7.c-ből.

Március 31-én elkészült a tornatermünk! A Magyar Parasport Napja
után egy hónappal megtörtént az
ellenőrző felülvizsgálat, a kisebb esztétikai hibákat kijavították a burkolaton, majd a testnevelőkkel történt
egyeztetés után sor került a sportpályákat jelölő vonalak felfestésére.
Örülünk neki, de csak akkor leszünk
boldogok, ha majd a gyermekek birtokba veszik, és vidáman játszanak,
futkároznak a teremben.
A szépen felújított tornaterembe
hangszóró is kerül, amelyhez Szarka Zoltán erős, de esztétikus rácsot
hegesztett, nehogy egy kósza labda
összetörje. Köszönjük szépen a felajánlását!
Hiányoznak nekünk a gyerekek, még
utóbb az is bekövetkezhet, hogy mi is
hiányozni fogunk nekik!
Köszönjük szépen a szülők, családok
együttműködését, közös erővel biztosan megoldjuk ezt a feladatot is!
Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető
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Fotó:Balogh Zoltán

Könyvtári
hírek
Kedves Olvasóink!
Az előző lapszámban még arról számolhattunk be, hogy a könyvtár zsong az
élettől, és tele vagyunk tervekkel. Sajnos
a jelen körülmények miatt a csodaszép
új épület elnéptelenedett. Zárt ajtók mögött és otthonról folyik a háttérmunka,
de fő tevékenységünk, a kölcsönzés most
szünetel. A távolból igyekszünk tartani
olvasóinkkal a kapcsolatot, és segíteni,
amiben tudunk. (Mint például beadandó dolgozatokhoz anyaggyűjtés, online
források felkutatása, stb.)
Facebook oldalunkon Floriana Könyvtár
és profilunkon Csákvári Floriana rendszeresen jelentkezünk, és ott tudnak nekünk üzeneteket is hagyni. Igyekszem a
tanulást-tanítást segítő, vagy a szabadidő
hasznos eltöltését támogató kulturális
tartalmakat gyűjteni és megosztani.
Oldalunkon megtalálják az elérhető
adatbázisokat, az ingyen letölthető kötelező olvasmányokat és regényeket, a
legkisebbeknek meséket és kézműves
tippeket, de színházi közvetítéseket és
filmeket is ajánlunk. Igaz, hogy csak a
karosszékből, de barangolhatnak a világ
leghíresebb múzeumaiban vagy legszebb tájain.
Virtuálisan még többet láthatnak, mint
egy hosszú utazás során, fáradtan a hely-

színen. Tehát a jó megoldás az, ha otthon
maradnak!
Amíg el nem múlik a vész, és személyesen nem találkozhatunk a könyvtárban,
igyekszünk a kultúra minden területéről hasznos és szórakoztató anyagokat,
könyvajánlókat közzétenni. Online felületünkön már találkozhattak felhívásunkkal, de a Hírmondó olvasóit is hívjuk egy
játékra!
Esterházy Péter április 14-én lenne 70
éves.
Emlékezzünk közösen a magyar irodalom egyik kivételes alakjára egy irodalmi
játékkal! Az alábbi totó az író életével,
munkásságával kapcsolatos kérdésekre
keresi a választ.
A játék ideje: 2020. 03. 24 - 04. 30.
A válaszokat a florianajatek@gmail.com
címre várjuk!
A hibátlan kitöltők között egy Esterházy
Péter kötetet sorsolunk ki.
Tartsák be a szabályokat és vigyázzanak
magukra, hogy mihamarabb találkozhassunk!

TERVEZETT TÁBOROK
25. hét 06. 15-21.
Rock and roll kölyök tánc tábor
			
(oktató tartja) napközis tábor
26. hét 06. 22-28.
Iskolai napközis tábor
06. 22-27.
Balatonfenyves zeneiskolai tábor
			(Dallam AMI)
27. hét 06. 29-07.05.
Alkotó tábor Környebánya
			(iskola szervezése)
28. hét 07. 06-12.
A Családsegítő tábora Dunapataj, Szelidi-tó
29. hét 07. 13-19.
Evangélikus hittantábor
			Horgász tábor (Horgász Egyesület)
30. hét 07. 19-25
Balatoni tábor az iskola szervezésében
07. 20-26
Zengő tábor (bentlakásos)
			
Evangélikus Egyházközség
31. hét 07. 27- 08.02
Kis zengő tábor (napközis)
			
Evangélikus Egyházközség
32. hét 08. 03-09.
Múzeum tábor
			Német-magyar ifjúsági tábor
			
(Evangélikus Egyházközség)
33. hét 08. 12-16.
Református hittan tábor
34. hét 08. 17-23.
35. hét 08. 24-30.
			
Katolikus tábor időpontja még nem ismert.
			Ébresztő fesztivál július 1-5.

13+1 kérdés
Esterházy Péterről
1. Mi az eredeti foglalkozása Esterházy Péternek?
a, fizikus			
b, vegyész		

c, matematikus

2. Első könyvének címe?
a, Termelési-regény		
b, Fancsikó és Pinta		
						

c, Pápai vizeken
ne kalózkodj!

3. Csokonai Lili álnév alatt is jelent meg regénye. Mi a címe?
a, Tizenhét hattyúk		
b, Hrabal könyve		
c, Bevezetés
						
a szépirodalomba
4. Melyik évben kapta meg a Kossuth-díjat?
a, 1990			
b, 1996			

c, 2004

5. „Kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot.”
Melyik regényében olvashatjuk ezt a mondatot?
a, Az olvasó országa
b, Harmonia Caelesti
c, Javított kiadás
6. Egy kötetében Kosztolányi Dezső novelláit írta tovább „esterházyul”. Melyikben?
a, A szív segédigéi		
b, Esti			
c, Daisy
7. „Uram, az italja Ön számára!” – egyik regényének első mondata. Melyiknek?
a, Az elefántcsonttoronyból b, Pápai vizeken ne kalózkodj! c, Kis Magyar Pornográfia
8. Melyik magyar festőművésszel jelent meg közös kötete?
a, Ábrahám Péter		
b, Kőnig Frigyes		
c, Szűts Miklós
9. Melyik művéből nem készült film?
a, Tiszta Amerika		
b, Érzékek iskolája		
						

c, Ki szavatol a lady
biztonságáért?

10. Szebeni András fotóművésszel is készített egy közös kötetet. Mi a címe?
a, Semmi művészet		
b, A vajszínű árnyalat
c, A kitömött hattyú
11. Mercedes Benz című darabját melyik színház felkérésére írta?
a, Vörösmarty Színház
b, Szlovák Nemzeti Színház c, Vígszínház
12. Egy amatőr csákvári festő portrékat készít az Esterházy család tagjairól. Ki Ő?
a, Szekeres Károly		
b, Berecz Katalin		
c, Jakubek Nóra
13. Interjúköteteiben ki a beszélgető partnere?
a, Friderikusz Sándor
b, Marianna D. Birnbaum

c, Köves Gábor

13+1. A család egyik kutyáját egy híres íróról nevezték el. Kiről?
a, Milan Kundera		
b, Bohumil Hrabal		
c, Umberto Eco
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Eseménynaptár
2020.4.1. – 2020.5.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római Katolikus Egyház

Plébániánkon a személyes ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel.
Amennyiben halaszthatatlan ügyben van szükségük hivatali ügyintézésre, vagy lelkipásztorainkkal szeretnének beszélni, kérjük, hívják a következő telefonszámok közül az
ügynek megfelelőt, vagy írjanak e-mailt: csakpleb@citromail.hu

Hivatali ügyek:

Adminisztrátor: Érsek Anikó		

Temetési ügyintézés:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix

Lelkipársutorok:

Plébános: Gerendai Sándor		
Káplán: Visnyei László		

20-8232-932
20-388-0625
70-397-5935
20-285-7388

Temetőgondnokság elérhetőségei

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
Templomunkban a járványveszély idején nincsenek nyilvános liturgiák, de az üvegezett
portálfalig egész nap be lehet menni, elcsendesedni, imádkozni.
Reggel 6.30 és 7.30 között az egymástól való biztonságos távolság megtartásával a
templomtérbe is be lehet menni, a padokba be lehet ülni.
Vasárnaponként 10 órától a Csákvár TV felvételről vasárnapi szentmisét sugároz, melyet Gerendai Sándor plébános mutat be.

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
Geréné Kossa Izabella református lelkész:
06-30-688-6470
e-mail cím: geretablet@gmail.com
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
Elmarad a veszélyhelyzet ideje alatt
Vasárnap		
10.00
Online áhitatot közvetítünk az egyházközség
			
facebook oldalán ( Református Egyházközség Csákvár)
Vasárnap		
10.00
Online gyermekfoglalkozás
Mindenkit bíztatunk arra, hogy maradjon otthon, és így kövesse igei alkalmainkat.

Egyházfenntartói járulék befizetésének lehetősége:

Egyházfenntartói járulék és adományok befizetése a kialakult helyzet alatt csak utalással történhet, vagy csekken történő befizetéssel
• az egyházközség CIB Banknál vezetett bankszámlaszáma: 10700093-7009768951100005
Kérjük, hogy minden esetben a közleményben tüntesse fel nevét, lakcímét és az egyházfenntartás kifejezést, vagy az adomány célját
Az egyházfenntartói járulék összegét a presbitérium a 2020-as évre 6000 Ft-ban
határozta meg.

Evangélikus Egyház
Kedves Testvéreink!
A koronavírus járvány miatt kialakult helyzet miatt jelenleg nem tartunk nyilvános
összejöveteleket.
Vasárnapi és ünnepi istentiszteleteinket a gyülekezet Faceboook-oldalán élőben közvetítjük, s ezeket a felvételeket később is visszanézhetik.
Szeretettel ajánljuk evangélikus portálunk anyagait, ahol naprakész információk és
lelki anyagok segítenek híveinknek lelki táplálékhoz jutni.
A portál címe:
www.evangelikus.hu
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ÁPRILIS
12. 11.00 Húsvét ünnepe úrvacsorai istentisztelet
13. 11.00 Húsvét hétfő ünnepe áhítat
19. 11.00 Istentisztelet (vas.)
26. 11.00 Istentisztelet (vas.)

MÁJUS
3. 11.00 Istentisztelet (vas.)
10. 11.00 Istentisztelet (vas.)
Tisztelettel kérjük, támogassa adója 1%-ával a
Magyarországi Evangélikus Egyházat.
Technikai számunk: 0035
Gyülekezetünk ”SZIKLAVÁR” Alapítványa szívesen fogadja civil 1%-os támogatásukat.
Az alapítványunk adószáma: 18025338-1-07
Gyülekezetünk bankszámlaszáma:
Evangélikus Egyházközség Csákvár
10405066-50526774-85891001
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”. (2Korinthus 9,7)
Köszönjük támogatásaikat!
Kérjük, hogy akinek bármilyen segítségre van szüksége, jelezze a gyülekezet
lelkészénél
(Szebik Károly 0620-950-9005).
Jézus Krisztus feltámadásának örömhíre töltse be békességgel és boldogsággal
szívüket és otthonaikat
Jézus él!
Április hónap igéje:
Pál apostol írja:
„Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban.”
(1Korinthus 15, 42b)

Csákvár-Gánt Tv
ÁPRILIS HAVI MŰSORA

Április
Április
Április
Április
Április
Április
Április
Április
Április

9. cs.
13. h.
16. cs.
19. v.
20.h.
23. cs.
26. v.
27. h.
30. cs.

18:00
18:00
18:00
10:00
18:00
18:00
10:00
18:00
18:00

Virágvasárnap kat. mise és ev. istent.
Húsvét vasárnapi szt.mise és istentisztelet
Húsvét vasárnap
Szentmise
Evangélikus istentisztelet
20-i és 23-i műsor ism.
Szentmise
Evangélikus istentisztelet
26-i és 27-i műsor ismétlése

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2020. március 10-én Szoboszlai Zente a Pataksor utcába,
2020. március 22-én Szerencsés Csaba a Kálvária utcába,
2020. március 24-én Weizengruber Aletta a Petőfi utcába,
2020. március 24-én Munkácsi Dominik a Széchenyi utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Képünk van róla

Örömmel készült
Szeretném megosztani Önökkel azt
a pozitív élményt, melyet 2020. március 14-én 16.00 órától élhettem
meg a Vértes Múzeum Baráti Köre
Egyesület szervezésében megrendezett kiállítás megnyitóján. Abból
az alkalomból gyűltünk össze, hogy
két helyi alkotó Majtánné Marika és
Sigmond Judit szemet gyönyörködtető munkáit megnézzük. A kiállításon
Dr. Gulyásné Ági méltatta az alkotók
munkáját.
Helyet kapott még egy tabló erejéig
Détári Gabriella, a Katolikus Otthon
lakójának csodálatos egyedi kivitelezésű kézimunkái. A 90 éves Gabi néni
néhány szóban ismertette a terítők
készítésének titkát.

Dallamok szárnyán
A kiállítás nem múlhatott el egy kis
szórakozás nélkül. Feindrich Veronika énekelt nekünk néhány francia
sanzont, csodálatos hangjávbal nagy
sikert aratott.
Befejezésként Tóthné Marika meghívott mindenkit egy kis házi pogácsa
elfogyasztására, közben beszélgettünk.
Köszönetemet szeretném kifejezni a
V. M. B. K. Egyesület vezetőségének
a színvonalas műsorok megszervezéséhez és kívánok a továbbiakhoz
jó egészséget, kiváló ötleteket, hogy
tudjunk még sokáig beszélgetni.
Herczeg Péterné Paula
a csákvári Sashegyből

Különleges zenei élményben volt része mindenkinek, aki meghallgatta a
Verkli Koncertet 2020. március 8-án a
Csákvár Emlékházban, ahol vendégként lépett fel egyedi hangszerével
Németh József, aki Csákvár szülötteként jár-kel a világban és zenél. Emellett szenvedélyesen gyűjti a világban
fellelhető különleges citerákat is.
A zeneszámok között sok érdekességet tudtunk meg a kintorna felépítéséről, a hengerek készítéséről, amik
aztán lejátszásra kerülnek.
Jó volt látni az egymásra néző hallgatóság arcát egy-egy ismerős dallam
hallatán. Legyen az Kálmán Imre,
Strauss, vagy Beatles szerzemény.
Sokan dúdoltuk is a melódiákat, melyek emlékeket ébresztettek bennük,
és a verkli egyedi hangzása különle-

Csákvár,
a Tornyok Városa
Tornyaink tiszteletére és megismerésükre való törekvésből nyáron szeretnénk egy tor(ony)túrát elindítani.
Ezen a 7 állomásos útvonalon „akadályversenyben” lehetne megmutatni ki-mit tud városunk égbenyúló
épületeiről.
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.

Ehhez szeretnénk ismeretet nyújtani
7 - valójában 8 - tornyunk bemutatásával.
Az újság cikkeit figyelmesen olvasva,
a vetélkedőhöz szükséges információk birtokába juthatunk.

ges hangulatot kölcsönzött a régi dallamoknak.
Józsi csákvári gyökerei sokszor vis�szaköszöntek a beszélgetés során.Az
általános iskolai élmények, emberek,
akik életükkel, példájukkal meghatározóak voltak. Rektor Laci bácsi, Szabó Laci bácsi és a többiek. Reméljük
a mai diákoknak is vannak, vagy lesznek ilyen példaképeik!
Jó lenne, ha mindenkinek megadatna, hogy találjon olyan hobbit, elfoglaltságot, ami annyi örömet ad, mint
amit Józsinak adott a zene.
Hisszük, hogy nem ez volt az utolsó
ilyen zenés találkozásunk. Köszönjük!
A finom itókákat is, amivel meglepett
bennünket.
Fehérné Harangozó Katalin

VI. torony: az evangélikus templom
tornya
• A mai gyülekezet először 1760 körül kezdett gyülekezetté szerveződni.
• 1791-ben vásárolták az Esterházy
gróftól a jelenlegi telket, amelyen
templomot és paplakot építettek.
• Az akkori gyülekezet 180-220 fő
körül lehetett, ez a szám azóta is állandó.
• Az evangélikus templomot 1870ben szentelték fel.
• A két világháború során egyik harangjukat beöntötték. Trianon után
két újat kaptak, az egyiket Benedek
István gazdálkodó jóvoltából, a másikat közadakozásból.
  7

Hirdetések
HÉDI KOZMETIKA
SZOLGÁLTATÁSAIM

- teljes körű arckezelés (minden korosztály számára)
- fiatalító, ránctalanító kezelések (pl.: arcvasalás)
- arcmasszázs, dekoltázsmasszázs
- szemöldök szedés-festés, szempillafestés
- gyanták
- szempilla lifting
- sminkek minden alkalomra (nappali-alkalmi menyasszonyi,
koszorúslány, örömanya, ballagás, szalagavtó)

BEJELENTKEZÉS

Faddi Zsuzsa - kozmetikus
06-20-456-50-93
vagy a HÉDI kozmetika facebook oldalán üzenetben.
Szeretettel várok mindenkit a Csákvár, Széchenyi út 29. sz. alatt lévő kozmetikámban!
Pihenj, relaxálj, szépülj nálam!

Tájékoztató
a csákvári orvosi ellátásról
Az orvosi alapellátást végző orvosokkal folytatott megbeszélést követően az
alábbi rendelkezések lépnek életbe a Csákvári Egészségházban:
• Minden alapellátásban résztvevő orvos saját rendelési idejében rendel.
• A legenyhébb légúti fertőzéses tünet (torokfájás, nátha, köhögés),
egyéb akut betegség (hasmenés, hányinger) hőemelkedés, láz esetén
maradjon otthon és TELEFONON kérjen segítséget a háziorvostól.
• Láz (38 C fölött), hirtelen kezdődő erős köhögés, légzési nehezítettség esetén azonnal hívja telefonon a háziorvosi rendelést, vagy az orvosi ügyeletet. Semmiképp ne menjen személyesen oda, csak telefonon
konzultáljon az orvossal, aki egy részletes kikérdezést követően dönt a
teendőkről.
• A rendelő várójában csak egy beteg tartózkodhat, a többiek az udvaron
várakozzanak. A beteg vizsgálatára fordított idő legfeljebb 3-5 perc lehet.
• Recept felírás előzetes telefonos egyeztetést követően lehetséges, a
receptek átvétele az udvar felőli ablakon keresztül történik.
• A járvány idején semmilyen adminisztratív feladatot (jogosítvány, igazolások, közgyógy-igazolvány-hosszabbítás,) nem intéznek a rendelő dolgozói, ilyen ügyben se menjen senki sem a rendelőbe. A lejáró gépjárművezetői jogosítványok, gyógyszer javaslatok automatikusan érvényben
maradnak a járványügyi veszélyhelyzet alatt, emiatt hátrányt senki sem
szenved.
1.Az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalja e?
• láz
• köhögés
• légszomj
2. Járt-e a tünetek megjelenése előtti 14 napban új koronavírus által érintett
területen/országban?
3. Került-e szoros kapcsolatba a tünetek megjelenése előtti 14 napban új
koronavírussal fertőzött személlyel?
Kérjük, hogy amennyiben 2 igen szerepel a válaszok között NE menjen be
a rendelőbe, hanem telefonon vegye fel a kapcsolatot az egészségügyi személyzettel!
T: 254-078, 20/947 9313, 70/5393050, 20/912 7720
					
Illés Szabolcs
polgármester
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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

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvári Iskola Tanulóért Alapítvány		
18485842-1-07
Csákvár Kempo HSE				
18491380-1-07
Csákvári Természetjáró Egyesület			
18500103-1-07
Csákvári Tűzoltó Egyesület			
18484009-1-07
Csőváz Kerékpáros Sportegyesület 			
18596887-1-07
Floriana Könyvtár és Közösségi Tér			
15365965-1-07
Polgárőrség					
18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány		
18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evangélikus gyülekezet)
18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület 				
18480098-1-07
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület			
18024588-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület		
18501616-1-07
A városunkban működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyarországi Evangélikus Egyház

Számítógépek szervizelése, karbantartása. Tel.: +36-70-548-1602
Szilasi Pince
Minőségi termelői borainkat kínáljuk
pincészetünkben 400 Ft/l ártól.
Fajtáink: Olaszrizling, Savignon blanc,
Irsai Olivér, Kékfrankos rozé, Merlot,
Cabernet Franc
Várjuk csoportok, baráti társaságok
jelentkezését borkóstolásra, borvacsorákra.
Nyitva: Minden szombat 8-11
www.szilasipince.hu
Lovasberény, Nadapi út
06-70-588-2914
Csákvár belterületén telek eladó.
jellemzői: 330 m2 terület, beépíthetőség
30%, közművek a telek előtt
elhelyezkedés: Gánti u- Dobogó u. vége,
magaslaton, déli fekvésű, bekerített,
gondozott, ősfás, füves terület
Ár: 1.350.000 Ft
Tel.: 06-70-774-7201

Társközvetítés
„Szívvel-lélekkel segítünk
megtalálni párját.”
Komolyan Gondolom
Társközvetítő
Telefon: 30/9825-890

Munkalehetőség
Hosszú
távú
átmeneti
időszakra
munkalehetőség!
és hosszútávra is!
Perbáli munkahelyre

Perbáli
munkahelyre
élelmiszeripari
üzemi
takarítókat
keresünk
élelmiszeripari üzemi
teljes munkaidőben.
takarítókat
keresünk
Érvényes tüdőszűrő
igazolás
szükséges.
teljes
munkaidőben.

Üzemanyag hozzájárulást fizetünk.

Érdeklődni telefonon:
Érdeklődni telefonon:
Lévai Judit
Lévai Judit
06 20 3335261
06 20 3335261
Csákvári Hírmondó
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
Magyar Diána
Majorné Kiss Mónika
Némedi István
Szakál Borostyán
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: április 30.

