BENNÜNKET KÉPVISELNEK
Csákvár Város Képviselő-testületének írásos tájékoztatója.
2. oldal

KUTAK BEJELENTÉSE
A kutak építéséhez, átalakításához, fennmaradásához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedélyt kell
kérni.
2. oldal

A HAIKU ÍRÁS NYERTESEI

Helló
nyár!

A Floriana Könyvtár pályázatára 23 alkotás érkezett. A díjazottak verseiből szemezgettünk.
3. oldal

Csákvári Hírmondó

XXX. évfolyam 6. szám 2020. június

Semmelweis Nap Polgárőr
Város lett
Csákvár
2020. július 1-jén tartotta Csákvár
Város Önkormányzata Semmelweis
napi rendezvényét, melynek során
Illés Szabolcs polgármester úr megköszönte városunk egészségügyi és
szociális dolgozóinak a fáradhatatlan
és magas színvonalú munkáját, hogy
vigyáznak ránk és óvják szeretett közösségünk egészségét és biztonságát, és minden körülmények között
számíthatunk rájuk. A polgármesteri
köszöntőt követően Teremi Trixi Kál-

mán Imre díjas színművésznő színvonalas műsorát tekinthették meg a
jelenlévők, melynek nagy sikere volt.
Az előadás zárásaként a Képviselőtestület tagjai egy-egy szál virággal
fejezték ki elismerésüket az egészségügyi és szociális dolgozók felé. A
rendezvény Mészáros Tamás, a Humán Erőforrások Bizottsága elnökének pohárköszöntőjével és svédasztalos fogadással zárult.

A Regionális Polgárőr Napok az
Országos Polgárőr Szövetség három napos rendezvénysorozata,
mely Halászi és Dunaföldvár után
Esztergomban zárult 2020. július
1-jén. Ezen a napon Fejér, Komárom-Esztergom, és Veszprém megye polgárőrei részesültek elismerésben. A rendezvényen felszólalt
Popovics György, a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés elnöke,
dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke és Markos
György, az Országos Polgárőr Szövetség elnökhelyettese. Elhangzott, hogy a járványveszélyben is

tökéletesen helyt állt a polgárőrség,
az önkormányzatokkal és a rendőrséggel való együttműködés példaértékű. Mindezek fényét tovább emeli,
hogy a polgárőrség elismertsége a
lakosság körében 85%-os, amellett,
hogy önkéntes munkavégzésről beszélünk!
A kiemelkedő teljesítmény elismeréseként „Polgárőr Város” kitüntető címet 4 város kapott – Baranya
megyéből Szentlőrinc, Pest megyéből
Monor, Somogy megyéből Siófok, Fejér
megyéből pedig Csákvár. Köszönjük a
Csákvári Polgárőrség tagjainak lelkiismeretes és önzetlen munkáját.

Képviselő-testületi összefoglaló
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2020. június 30.
napján tartotta munkaterv szerinti
rendes ülését, amelyen elsőként a
két ülés között végzett munkáról és
az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést fogadta el. Ezt követően döntött a Környezetvédelmi
Alap működtetéséről szóló rendelet
tervezet véleményeztetésre bocsátásáról, majd a talajterhelési díjról
szóló 13/2016. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet tervezet véleményeztetésre bocsátásáról. Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019. (II.5.)
önkormányzati rendelet módosítását, majd a 2019. évi összefoglaló
belső ellenőrzési jelentést. Megal-

kotta a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet, ezt követően elfogadta a pályázatokról szóló
havi tájékoztatót. A Csákvári Polgárőrség 2019. évi településvédelmi
és bűnmegelőzési tevékenységéről
szóló tájékoztatót a polgárőri munka
elismerése mellett tudomásul vette.
Elfogadásra került a Csákvári MeseVár Óvoda és Bölcsőde 2019/2020.
oktatási és nevelési év működéséről
szóló beszámoló, majd döntés született a Csákvári Mese-Vár Óvoda és
Bölcsőde Tagóvodájába 2020. szeptember 1. napjától 1 fő óvodapedagógusi státusz biztosításáról. Utólagos
jóváhagyás született a térfigyelő kamerarendszer karbantartására kötött
Mór-VÉD Security Kft szerződéséről,
majd a Képviselő-testület döntött
a Csákvár Város településrendezési eszközei módosítása partnerségi

egyeztetésének lezárásáról. Döntést hozott a Csákvár I. Vértesacsa
háziorvosi körzet módosításáról. A
Csákvár 2243 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásának lakossági
kérelmét, valamint a hivatal által az
eljárás lefolytatásáról szóló tájékoztatóját megismerte és a kérelmet
elutasította. Módosította a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatot az
előterjesztés szerint, továbbá pályázat benyújtása mellett foglalt állást a
Mikes utca felújítása érdekében.

Csákvár Jövőjéért Közalapítvány
tagjainak, a Kuratórium tagjainak
megválasztásáról, ezt követően az
Alapító Okirat módosításáról, majd
a Közalapítvány megszűntetéséről.
A Képviselő-testület pályázatot nyújt
be az OVI-focipálya építésére a Szabadság téri óvodába, és az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” elnevezésű
kiírásra. Elfogadásra került a szociális
szférában dolgozók egyszeri jutalmazásáról szóló határozat.

Zárt ülésen tárgyalta az önkormányzati kitüntetések adományozásáról
szóló előterjesztést, azonban javaslat
nem érkezett, így kitüntetés adományozására nem kerül sor. Kulturált
Környezetért Díj adományozására
kerül sor Augusztus 20-án három ingatlan részére. Döntés született a

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.

Ásott és fúrt kutak
bejelentése

„De nehéz az
iskolatáska ...”

A vízgazdálkodásról szóló törvény
értelmében a kutak építéséhez, átalakításához, fennmaradásához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez
vízjogi engedélyt kell kérni.

Ásott kútra, amelyre létesítésének
időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni fennmaradási engedély adható ki.

Hamarosan kezdődik az iskola, lassan
be kell szerezni az iskolakezdéshez
szükséges tanszereket. Ez sok család
számára jelent nehézséget.

juttassa azt el a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz (8083 Csákvár,
Szilárd Gyula u. 3.) 2020. augusztus
21-ig.

A vízgazdálkodásról szóló törvény
alapján mentesül a vízgazdálkodási
bírság megfizetése alól az a létesítő,
aki 2023. december 31-ig engedélyezteti a kutat.

Minden fúrt kútra üzemeltetési engedély adható ki.

Ezért a csákvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tanszergyűjtést
szervez. Ha megteheti, és szeretne
segíteni, vásároljon egy füzettel, ceruzával, temperával, gyurmával (vagy
bármilyen más tanszerrel) többet, és

A felajánlott tanszereket rászoruló
családoknak fogjuk eljuttatni.

A kérelem alapján a jegyző fennmaradási vagy üzemeltetési engedélyt
ad ki attól függően, hogy a kút mikor
létesült:
• 1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) fennmaradási engedély
adható ki.
• 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében arra az ásott
kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen
létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedély adható ki.
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A kérelem az önkormányzat által
biztosított formanyomtatványon keresztül nyújtható be a Csákvári Közös Önkormányzati hivatalnál (8083
Csákvár, Szabadság tér 9.) a nyomtatvány letölthető az alábbi linkről:
csakvar.hu/nyomtatvany/kerelem_
kutak.pdf

Segítsen, hogy segíthessünk!
				
Köszönettel:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Versíró verseny eredménye
a Floriana Könyvtár játéka
felhívásunkat, melyben versírásra buzdítottuk a lírai műfaj kedvelőit. Ebben a különös, japán versformában (haiku) június
30-ig vártuk a pályaműveket.
A határidőig 23 alkotás érkezett be hozzánk, melyek közül nagyon nehéz volt
választani. Így két nyertest is hirdetünk.
Mindketten több művel is pályáztak,
ezek közül mutatunk be most néhányat.
Gratulálunk Kecskésné Garancsi Szabinának és Mészáros Gyöngyvérnek!
Garancsi Szabina

Csillag

Fodor Ákos
(1945-2015)
75 évvel ezelőtt született és 5 éve halt
meg korunk egyik meghatározó költője, írója és műfordítója Fodor Ákos, aki
kiválóan tudott játszani a szavakkal és a
formákkal, ezért is vált a haiku egyik nagy
mesterévé. Rá emlékezve tettük közzé

A kosárban Gyöngyvér múzsája,
Szitu lustálkodik.

Álarc
Álarcaimat
magam választhatom meg,
hogy ki vagyok, nem!
*

Úgy tettél, mintha
egeret marna mancsod.
Élvezem ízét.

Mészáros Gyöngyvér

Macska – portfólió

Esti séta a
kertben: talpam hangos, de
te megbocsátasz.

Natural

Puha testeddel
kanyarodsz ölembe: most
megnyugodhatok.

Keresem kedved
finom falatokkal, hogy
megtaláld lelkem.

Ma álarc nélkül
léptem utcára! Nem is
ismert meg senki!

Régen simítom
fejed fekete selymét.
Együtt lélegzünk.

Kívül és belül
szépséged tökéletes.
Bár tükröm lennél!

Szárnyak nélkül, csak
hullócsillag adható!
De lent az semmi...
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Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület
2019. évi tevékenysége

A Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület 2020. március 6-án tartotta
éves közgyűlését.
Az elnökség mandátumának lejárta miatt a közgyűlés első napirendi
pontja az új elnökség megválasztása volt a következő 5 évre, melynek
eredménye:
• elnök: Magosi István
• elnökhelyettes: Bakonyi János
• elnökségi tag: Tóth Pál.
Az Egyesület 2019. évi munkájáról a
beszámolót Magosi István tartotta,
majd megköszönte a lovasoknak az
elmúlt évben kifejtett tevékenységüket.
Az Egyesület 29 rendezvényen képviseltette magát a környező települé-

seken és a régióban. Messzebb Balmazújvárosban voltak a lovasok, ahol
eredményesen képviselték egyesületünket az éves Bakafesztiválon.
Örömmel tudatjuk, hogy évről évre
nő az egyesület tagjainak létszáma,
de sajnos az alapszabályok értelmében törölni kell a felszólítás ellenére
a tagdíjat nem fizetőket.
A közgyűlés alatt Tóth Pál az elmúlt
év alatt készült képek vetítésével színesítette a baráti, lovasbaráti hangulatot.

résztvevő vett részt, és melyik médiumban jelent meg tudósítás. Ezek a
rendezvények/események igen sokrétűek voltak, a hagyományőrzéstől
a szüreti felvonulásokon és a különböző csoportok kocsikáztatásán át
a Pro Vértessel a szemétszedésig. A
táblázatban szerepelt az egyesület
fogathajtási tevékenysége is. A versenyeken Bakonyi János fogathajtóként
ért el kiváló eredményeket, az egyesület pedig 8 környékbeli fogathajtó
rendezvényhez biztosított időmérő
órát és fogathajtó bóját.

A fotók mellett idén is táblázatban
foglalta Tóth Pál az egyesület a rendezvényeit/eseményeit,
jelölve,
hogy azokon hány lovas, hány ló,
mennyi időráfordítással vett részt,
azokon közelítőleg hány nem-lovas

A gazdasági tevékenységet Géber
Lajosné könyvelő ismertette, mely
beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Nagy segítség volt az
önkormányzati támogatás, az NFA
pályázatban elnyert támogatás fel-

használása. Az egyesület vállalkozási
tevékenységet nem végzett. A számok tükrében: az alaptevékenységből származott 983 e Ft, a források
összesen 2034 e Ft, mely összegeket
az egyszerűsített beszámoló tartalmazta. Az elnökség és a közgyűlés
megköszönte Géber Lajosné könyvelő önzetlen gazdasági-pénzügyi munkáját.
A 2020. évi rendezvényterv és egyéb
tájékoztatás napirendi pont alatt
Magosi István elnök kiemelte, hogy
a következő évben is őrzik aktivitásukat, eszközvásárlásaikat pályázati
úton tervezik megvalósítani. Megemlítette és megköszönte az egyesület tevékenységét támogató 1%-os
felajánlásokat, és Fülöp Zoltán vállalkozó 150 e Ft-os támogatását.
Tóth Pál
elnökségi tag
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Június az iskolában

Nagyon szép ötletünk volt a Nemzeti
Összetartozás Napjának az emlékezetessé tételére, de a járványügyi
helyzet miatt nem tudtuk megvalósítani. A KRÉTA rendszeren keresztül
emlékeztünk meg, és kaptak a gyermekek feladatokat történelemből és
énekből.
A ballagást június 16-án osztályonként tartottuk meg. Nagyon nehéz
volt a hetente, sőt naponta változó helyzetben megtalálni a legjobb
megoldást. Első perctől kezdve arra
törekedtünk, hogy az ebben a tanévben végzett tanulóinknak is legyen
szép búcsúztatójuk. A különböző hírek és felvetések özönében az arany
középútra törekedtünk. A hetedik
osztályosok először felvételt készítettek műsorukról, hogy azt DVD-n
ajándékba adják a nyolcadikosoknak.
Majorné Kiss Mónika mindenben a
segítségükre volt. Amikor kiderült,
hogy élőben is előadhatják mindezt,
lelkesen vállalták a vendégek előtti
szereplést is, és a tripla munkát is.
Nagyon büszkék voltunk rájuk, ahogyan átérezték társaik helyzetét. Azt
mondták, ők is szeretnék, ha egy év
múlva ünnepélyes ballagásuk lenne,
ezért mindent megtesznek a mostaniért. Igyekeztünk a környeztet is
szebbé varázsolni. A virágládákba
gyorsan virágokat ültettünk, hogy a
nagy napra megerősödjenek. Egy részét vásároltuk, a többit szülő ajándékozta az iskolának. Végül, közös

összefogással sikerült szép estét varázsolni mindenkinek.
Kiosztottuk a bizonyítványokat is, bár
az idén nem volt kötelező. Június 1819-én osztályonként oldottuk meg
ezt, különböző időpontokban. Ezzel
a gyermekek számára elkezdődött a
VAKÁCIÓ!

kek tartalmas időtöltésére nagyon
jó lehetőség az Erzsébet tábor, ami
gyakorlatilag ingyenes. Jelképes 500
Ft befizetésével jelentkeztethették
gyermekeiket azok, akik ezt választották. Iskolánk minden turnusra
programtervet, költségvetés tervezetet készített, árajánlatokat kért, és
minden csoportnak meg is nyertük a
pályázatot. Napi négyszeri étkezést,
ingyen pólót vagy sapkát, kirándulásokat, foglalkozásokat, a játékokhoz eszközöket tudunk biztosítani a
18 000 Ft/fő/hét összegből, melynek az elszámolása nagyon szigorú.
Nyugodtan fogadjuk az ellenőröket,
hiszen minden előírást betartunk. Az
Erzsébet táborok június 29-én indultak.
Előtte két hétig (június 15-től) iskolai napközis tábort biztosítottunk a
gyermekeknek. Ebben az időszakban
az étkezést ki kellett fizetnie a családoknak, mint tanítási időben. Igyekeztünk ekkor is érdekes programot
biztosítani a kisdiákoknak. A Csákvári
Iskola Tanulóiért Alapítvány mindkét
hétre finanszírozott egy-egy állatbemutatót.

élőben is láthatták az állatokat. A
Tinnyéről érkezett előadó, Tóth Gábor, a hangulatkeltés kedvéért egy
nagy kígyót is hozott amit sokan
megsimogattak. Június 24-én délelőtt az emlős állatokról szóló tudnivalókat, érdekességeket osztott meg
a gyerekekkel. Bemutatta a környezetünkben élő emlős kisragadozókat,
az egértől kezdve a menyéten át a
rókáig. Egy kiválóan betanított kutya
bemutatójával zárta a sort. Táboraik
programját Szekeresné Horváth Zsuzsanna is gazdagítja, az új közösségi
házban és könyvtárban biztosít kellemes időtöltést számukra. Jutka néni
és Kathi Noémi néni remek hangulatú angol tábort varázsolt a kisdiákoknak, melyben játékos formában már
a harmadikosok is ismerkedhettek az
idegen nyelvvel. Talán így könnyebben eldöntik majd, hogy szeptemberben elkezdik-e tanulni.
Hogy minél változatosabban tölthessék el szabadidejüket a kisdiákok,
Önkormányzatunk egy csocsóasztalt
vásárolt iskolánknak. Örömmel vették birtokba a gyermekek.
Megújítottuk iskolánk színházbérleteit, abban a reményben, hogy normális tanévünk lesz. Ha esetleg mégsem, valamikor pótlásra kerülnek az
elmaradt előadások.
A járvány miatt a legtöbb vetélkedő
elmaradt. Az Otthonunk a Vértes verseny döntőjét sem tartották meg a
szokásoknak megfelelően. Három levelezős forduló megoldásai döntötték el a rangsort. Az utolsó feladatsort már online készítette el minden
csapat. A gyermekek még egymás
között is így dolgoztak. A harmadik
forduló után hirdettek eredményt.
Az 5. b osztály csapata 3. helyezést
ért el a felső tagozatosok között. A
csapat tagjai: Bokodi Fruzsina, Kerpel
Kornél, Medgyesi Lilla
A Mi otthonunk a Vértes vetélkedőn
a Gulipánok csapata második helyezést ért el A csapat tagjai: Kulcsár
Gergő, Pula Ádám és Matern Gergely
7. osztályos tanulók voltak.
Köszönjük szépen a felkészítő pedagógusok munkáját, és a kedves szülők támogatását!

Mi pedig nagy erőkkel dolgozunk
azon, hogy a nyár folyamán táborozási lehetőséget biztosítsunk diákjainknak. Sok szülőnek a karantén alatt
elfogyott a szabadsága. A gyerme-

Szép nyarat kívánok mindenkinek, a
gyermekeknek jó pihenést!
Június 17-én Kiskerti ornitológia címmel, a környezetünkben élő madarak
táplálkozásáról, szokásairól, életéről
hallhattak a csemeték, miközben

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető
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Eseménynaptár
2020.7.1. – 2020.8.31.

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: kedd kivételével hétköznapokon 8.00-12.00

Temetési ügyintézés:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix

Lelkipásztorok:

Plébános: Gerendai Sándor		
Plébános helyettes: Bódai József

20-388-0625
70-397-5935

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
Vasárnap istentiszteleteinket a templomban tartjuk, a megfelelő szabályok megtartásával.
Az istentiszteletet továbbra is lehet online hallgatni, ugyanebben az időben:
• az egyházközség facebook oldalán (Református Egyházközség Csákvár)
• illetve egy youtube csatornán (Gere Gábor József )
A gyermekistentiszteletet továbbra is Zoom alkalmazáson keresztül minden vasárnap 11
órától tartjuk.
A templomunknak kizárólag a torony alatti bejárata használható, az udvar a Kálvin Idősek
Otthona felé le lesz zárva.
Kérjük a további istentiszteleti alkalmaink megtartásáról, és annak helyéről és idejéről
tájékozódjanak a honlapunkon, facebook oldalunkon, hirdetéseinkben.

Evangélikus Egyház
Kedves Testvéreink!
Örömmel értesítjük, hogy ismét van lehetőség az istentiszteleteinken való személyes részvételre. A koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel
bizonyos biztonsági szabályok betartása szükséges:
1. Mindenki viseljen védőmaszkot.
2. Kézfertőtlenítő használata szintén kötelező.
3. Kerüljük a kézfogást.
4. A padokban (családtagokat leszámítva) 1,5 méteres távolságot kell tartani,
azaz kb. minden második padban szabad helyet foglalni.
5. Mindenki saját énekeskönyvet (vagy okostelefonról applikációt) használjon.
Vasárnapi és ünnepi istentiszteleteinket a gyülekezet Faceboook oldalán
továbbra is 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

JÚNIUS
19. 11.00 Családi úrvacsorai istentisztelet (vas.)
20-24 hétfőtől péntekig 9.00-17.00-ig napközis hittanos tábor a csákvári parókián
24. 17.00 Táborzáró áhítat tábortűzzel (péntek)
26. 11.00 Istentisztelet (vas.)

AUGUSZTUS
2. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vas.)
9. 11.00 Istentisztelet (vas.)
16. 11.00 Istentisztelet (vas.)
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).
Július hónap igéje:

„Az ÚR angyala (…) megérintette (Illést), és ezt mondta: Kelj föl,
egyél, mert erőd felett való út áll előtted!”
1Királyok 19,7

VÁROSI ESEMÉNYEK
JÚLIUS
25. 8.00 Vértes Szíve Natúrfeszt • Pihenőpark
26. 8.00 Vértes Szíve Natúrfeszt • Rákóczi utca

AUGUSZTUS
20.

Floriana Nap • Pihenőpark

Egyházfenntartói járulék:

Egyházfenntartói járulék és adományok befizetése a kialakult helyzet alatt csak
utalással történhet, vagy csekken történő befizetéssel
az egyházközség CIB Banknál vezetett bankszámlaszáma:
10700093-70097689-51100005
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.
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Könyvtári hírek
Kedves Olvasóink!
A Floriana Könyvtár előreláthatólag agusztus 15-től zárva tart.
Nyitás szeptember 1. kedd 9.00

Csuravató zenés vasárnap délután
A Vértes Múzeum Baráti Köre a világjárvány miatti hosszú szünet után
ismét programot szervezett. Nem
akármilyen programot. Az aratási
időszak kezdete adta az aktualitását,
hogy végre felavatásra kerülhetett a
múzeum udvarán levő építmény a
csűr, vagy szín. Kunstár Béla lelkesen mesélt az ilyen jellegű gazdasági
épületek funkciójáról. Bokodi István
elnök úrtól megtudtuk, hogy a múzeumi táborban részt vevő gyerekek
szülei nem kevés adománnyal támogatták a gyakorlatilag kerti kiülőnek
készült építményt. Tóth Marika néniről tudjuk, hogy amerre jár, nyitott

lanatokat szereztek a közönségnek.
Felcsendült többek között Mary Zsuzsi: Mama, Szécsi Pál: Gedeon bácsi,
Csak egy tánc volt, és több, a közönség által is jól ismert operett betétdal, például a Csárdáskirálynőből
a Jaj, cica, Sylvia belépője, Húzzad
csak, kivilágos virradatig. A rendezvény folyamán Tamás felköszöntötte
Orsolyát születésnapja alkalmából,
és így valamennyien részesei lehettünk az ünneplésnek. Az előadás és
az azt követő „zsúr” is kellemes élmény volt számomra, de úgy vélem,
mindannyiunk számára.

Képünk
van
róla

füllel és szívvel, teljes elkötelezettséggel, mindig talál lelkes művészeket, akiket megnyer a jó ügynek, és
az érdeklődő hallgatóság jobbnál
jobb produkciók részese lehet vasárnaponként a csákvári múzeumban.
Geri Tamás és Marika néni is Homokmégy szülötte. Tamás nagymamájánál találkoztak másfél évvel ezelőtt,
és már akkor megbeszélték, hogy
Tamás fellép Csákváron. Geri Tamás
és partnere Grenella Orsolya, két
fiatal tehetséges művész, közvetlen
stílusukkal, kellemes, szépen csengő
hangjukkal, az ismerős slágerekkel
és operett dallamokkal meghitt pil-

Dornyi Imre vezetésével tizennégy 1976-ban leszerelt egykori kiskatona tartott bajtársi találkozót.

Csákvár-Gánt Tv
JÚLIUS HAVI MŰSORA

Július
Július
Július
Július
Július
Július
Július
Augusztus
Augusztus

9. cs.
13. h
16. cs.
20. h.
23. cs.
27. h.
30. cs.
3. h.
6. cs.

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

Semmelweis Nap
Semmelweis Nap (ism.)
Az ember tragédiája
Perelj, uram!
Mesemondó verseny 2019.
Rejtett tájakon 1-3.
Vértes Szíve Naturfeszt
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Hirdetések
HÉDI KOZMETIKA

Boldog 60. házassági é vfordulót

Botka Mária

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)

Huber József

„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, légy hű mindhalálig.’

BEJELENTKEZÉS

Faddi Zsuzsa - kozmetikus
06-20-456-50-93
vagy a HÉDI kozmetika facebook oldalán üzenetben.

Madách Im re

Sok sze re te tte lsze re to családod tól,

Szeretettel várok mindenkit a Csákvár, Széchenyi út 29. sz. alatt lévő kozmetikámban!
Pihenj, relaxálj, szépülj nálam!

akik nagyon sze re tne k tite ke t!

A Csákvári Vértesalja Földtulajdonosi Közösség
felhívja tagjainak figyelmét, hogy
2020.08.06.16 órakor taggyűlés megtartására kerül sor,
melyen a Csákvári Vértesalja Vadásztársaság
területén lévő földterületek után járó
2020. évi haszonbérleti díj (1000 Ft/ha) kifizetésére is sor kerül.
A kifizetés helye, ideje: Csákvár, Floriana Könyvtár és Közösségi Tér, Láng ház
2020.08.06. 16.00 óra
Pótkifizetés a járványhelyzetre való tekintettel nem lesz!
A kifizetéskor személyi igazolványt
és a tulajdonjogot igazoló iratokat be kell mutatni!
Nem tulajdonos, csak tulajdonosi meghatalmazással veheti fel a bérleti díjat.

Gólyahír

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

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

Sáfrán András
+36-20-962-0478

Stift’90Bt.
e-learning
kresz tanfolyamára
a jelentkezés folyamatos.
KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%
VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%

Örömmel tudatjuk, hogy
megérkezett...
2020. május 26-án Németh Ivett a
Dózsa György utcába,
2020. június 10-én Horváth Vivien a
Hunyadi utcába,
2020. június 21-én Harangozó Júlia a
Petőfi utcába,
2020. június 21-én Pánczél Marcell a
Pataksor utcába,
2020. június 21-én Szép Gábor Mátyás a Kotlóhegyre.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Csákvári Hírmondó
Kiadó:
Csákvár Város Önkormányzata
Szerkesztőség: Floriana Könyvtár
Csákvár Szabadság tér 9/a.
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: augusztus 1.

