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Csákvár Maraton –
Vértes Szíve Natúrfeszt
A Vértes Szíve Natúrfeszt már 3. alkalommal került megrendezésre településünkön, azonban az idei évben
először a Csákvár Maratonnak is otthont adott 2020. július 25-26-án. A
szombati napon a mountain bike-os
versenyzők mérhették össze erejüket, 30 – 55 – 80 km hosszú távokon.
Sajnos az időjárás nem volt túl kegyes, az esőzéseknek köszönhetően
a versenyzők nyakig sárosan értek
célba. Ennek ellenére nagyon szép
eredmények születtek. A Csuta Cuki
Kispróba szombaton és vasárnap is
megrendezésre került, amit a gyermekek nagyon élveztek. Vasárnap
az országúti versenyzők 70 km rövid
távon és 130 km hosszú távon tekertek, már szikrázó napsütésben. A versenyt Tessely Zoltán miniszterelnöki
biztos indította, melyen a résztvevők
között Illés Szabolcs polgármester is

ott volt. Az országútisok rajtja után a
városkerülő túra is megtartásra került, ezt követően a szervezők tészta
partyval várták a célba érkező versenyzőket.
Minden résztvevőt vendégül láttunk
ásványvízre, egy pohár sörre, két
gombóc fagyira, illetve minden kategória abszolút győztese a Csuta Cukrászda felajánlása alapján egy zsúrtortát vihetett haza az aranyérem
mellett.
A hagyományokhoz híven az ősszel
is várunk mindenkit szeptemberben
a Vértes Szíve Natúrfeszten, ahol a
Tour de Csákvár keretein belül mérhetik össze ismét erejüket a mountain bike és az országúti biciklik szerelmesei.
Magyar Diána

Képviselő-testületi összefoglaló
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2020. július 28.
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
megalkotásáról, majd a talajterhelési díjról szóló 13/2016. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Elfogadta az önkormányzat és intéz-

ményei 2020. évi költségvetéséről
szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosítását, majd a Csákvári Önkormányzati Társulásban részt
vevő tagi önkormányzatok 2019. évi
működési hozzájárulásairól szóló tájékoztatót. Megalkotta a Gépjármű
várakozóhelyek biztosításáról szóló
rendeletet, ezt követően elfogadta
a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér
Alapító Okiratának módosítását. Tudomásul vette a pályázatokról szóló
2020. júliusi, valamint a TOP-3.1.115-FE1-2016-00019 jelű „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Csákváron” elnevezésű pályázathoz
kapcsolódó
költségnövekményről
szóló tájékoztatót. Döntött a közétkeztetési díjak módosításáról, és
pályázati felhívás kiírásáról az Ébnerház hasznosítására. Ezt követően
határozatot hozott a Közművelődési
érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról, majd a Civil szervezetek
együttműködésének
támogatása
elnevezésű, 1924700252 azonosítószámú pályázat beszerzéseiről. Vis�szavonásra került a 147/2020.
(VI.30.) határozat, melyben az OVI
focipálya építésére bruttó 1.500.000

forint keretösszeg került meghatározásra, majd az OVI-focipálya építése
Szabadság téri óvodában című határozatban bruttó 2.000.000 forint került meghatározásra.
Zárt ülésen tárgyalta a Képviselő-testületet a körzeti megbízott kinevezéséről szóló előterjesztést.
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.

Csákvári „templomos lovagképző”
Hittanostábor 2020. július 20-24-ig

Íme az erények és a feladatok sora:
1. Légy bátor! - Menj fel a templomtoronyba!
2. Légy hűséges! - Tanulj meg egy
éneket, és énekeld el egy felnőttnek!
3. Légy nagylelkű! - Adj valakinek
ajándékot!
4. Segítsd a gyengét! - Kísérj el egy
nálad kisebbet a templomajtótól az
oltárig!

Hosszú évek óta a székesfehérvári
gyülekezettel közösen szoktuk tartani hittanos táborunkat Nagyvelegen,
ám ezt most a koronavírus-járvány
miatt nem tartottuk biztonságosnak.
Így maradtunk „itthon”: a csákvári
templom és a parókia udvarán. Már
július 19-én vasárnap a családi istentiszteletünkre is hívtuk a hittanosokat szüleikkel együtt, ahol a gyerekek
a keresztség kapcsán a víz felhasználásának sokszínűségével foglalkoztak, illetve kaptak egy „belépő-karszalagot” a táborhoz az igei üzenettel
feliratozva: ”Az Úriéi vagyunk!” (Róm
14,8)
Idei táborunk céljának azt tűztük ki,
hogy a gyerekek megismerhessék és
otthonuknak tartsák a templomunkat és a gyülekezeti helységeinket
(öröm volt látni a templomban bú-
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jócskázó és kergetőző gyerekeket).
Így a hétfő témája a templomépület,
a torony és a harang volt. Kedden a
keresztséghez a 2017-ben készült és
felszentelt keresztelőkutunk volt a
téma. Szerdán a hangszerek királynőjét mutatta be Szebik Ildikó, a gyülekezet kántora. Csütörtökön a szószék,
majd pénteken a templom legbensőségesebb helye, az oltár került sorra,
kihangsúlyozva az úrvacsorát, a hívek
lelki táplálékát.
A tábor külső tartalmát a templomos
lovagok gondolata adta. A középkori lovagi erényekhez kapcsolódóan
7 lovagi „próbát” kellett a résztvevő
24, javarészt alsós hittanos gyermeknek kiállnia. Természetesen nem birkózással vagy kardvívással kellett rátermettségüket bizonyítaniuk.

5. Légy illedelmes! - Tanuld meg
a köszöntést: „Erős vár a mi Istenünk!” - Próbáld meg visszafelé is :)
6. Légy higgadt! - Milyen pontosan
tudsz célba dobni?
7. Légy kitartó! - Tartsd a petrencés
rudat, amilyen sokáig csak tudod!
Olyan erények ezek, amelyekre a mai
társadalmunkban nagy szükség van,
s amelyek a Krisztustól kapott elhívásunkból, és Tőle kapott ajándékokból
fakadóan lehetnek bennünk, s amelyekkel tanúskodhatunk a hitünkről.
A hittanosok a tábor elején kapott lovagi füzetükbe kapták meg az adott
próba elvégzéséért járó pecsétet,
majd a táborzáró áhítaton sor került
a „lovaggá avatásukra” is.

Hétfőn a helyi Csuta Cukrászdában kiállított maketteket néztük
meg, kedden pusztakocsin utazva
a Gessner-házban tekintettük meg
a Vértes Natúrpark központjában
készült tárlatot a környék élővilágáról; és az Esterházyak által épített
Vadászkápolnát (azaz az Assisi Szent
Ferenc Ökumenikus Kápolnát), amit
a helyi Önkéntes Tűzoltóság bemutatója és tűzoltása követett. Szerdán
a lovagi pajzsokat és kardokat készítettük, csütörtökön a lovagjelöltek
kitartását tettük próbára profi tájfutó verseny formájában. Pénteken a
lovagi ruházat készült el. A záró „lovagavató” áhítatot egy remek családi
kvízjáték zárta.
Az idei hittantábor rendhagyó volt.
A napközis rendszer miatt több gyermek vett részt, mint amennyivel
Nagyvelegre szoktunk elmenni, bár
annak a tábornak is megvan a maga
varázsa és előnyei. Itt most a napot
lezáró zenés áhítatokon a szülők is
részt vettek, együtt énekeltek, imádkoztak velünk, aminek különösen
örülünk: bensőségesebb kapcsolatban lehettünk a szülőkkel, akik nap
mint nap láthatták, hogy mivel foglalkoztunk, s az egyes napok végén
reménység szerint nemcsak a gyermekeiket kapták vissza, hanem még
lelki táplálékot is.
Szebik Károly
lelkész

Augusztus 20.

Floriana Nap
Mint az bizonyára mindenki előtt ismeretes, a kialakult járványügyi helyzet miatt nem lehet megtartani az
500 főnél nagyobb rendezvényeket,
így sajnos idén az évtizedes hagyományokkal rendelkező Floriana Nap
is elmarad.
Azonban szeretnénk kárpótolni
mindazokat, akik szeretnének kicsit
szórakozni így a nyár vége felé, ezért
2020. augusztus 22-én este egy fergeteges nyárzáró koncertre várjuk
Önöket a Szabadság térre.
A koncerten fellép Magyarország
egyik legnépszerűbb rockzenekara a
Hooligans. A rendezvényen való részvételhez csákvári lakcímkártyával kell
rendelkezni és személyesen, előre
szükséges regisztrálni a közös önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatán.
A későbbi félreértések elkerülése
érdekében a koncertre ELŐZETES REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN, csak fényképes igazolvány és lakcímkártya felmutatása mellett lehet belépni.
A belépésre jogosító karszalag csak a
két okmány EGYÜTTES FELMUTATÁSÁT követően kerül átadásra a beléptetésnél!
Előzetes regisztráció 2020. augusztus
11-től a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatánál. Kérünk mindenkit a fent leírtak betartására!!

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy
megérkezett...
2020. július 2-án Fehér Elizabet az Alsó-Haraszt utcába,
2020. július 19 Kaiser Zsófia Renáta a Széchenyi utcába,
2020. július 20-án Hévízi Lilien a Kossuth utcába,
2020. július 29-én Kovács András a Fazekas utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!
  3

Július az iskolában

Ez a hónap általában csendes szokott
lenni, most azonban vidáman táborozó gyermekek zsivaja töltötte be
az épületet. Egész nyáron zajlanak az
Erzsébet-táborok, hétről hétre.
A pedagógusok változatos programterveket készítettek, hogy azok a
kisdiákok se unatkozzanak, akik 5-6
hetet töltenek intézményünk falai
között.
Minden napnak megvan a maga tematikája. Kedves városunk adta lehetőségeket is kiaknázzuk, vendég
előadókat is hívunk, péntekenként
pedig buszos kiránduláson vesznek
részt az apróságok.
Helyi program például a pusztabuszozás Magosi Istvánnal, aki
minden érdekességre felhívja utasai figyelmét. A Csíkvarsai réten
szürkemarhákkal és különböző vízi
madarakkal találkozhattak. A Fazekas
Emlékházban Győri Ilona fazekas-
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mester tanítgatta korongozni a gyermekeket. Más csoport pedig Kodolányi Borbála műhelyéhez látogatott
el. A Floriana Könyvtárban Szekeresné Zsuzsa néni tartott érdekes foglalkozást a nebulóknak. Természetesen
a Vértes Múzeum sem maradt ki a
programokból. Egy kutató játékban
is részt vehettek a diákok, amelynek
központja a katolikus templom volt.
Sport és egészségnapon rendre ellátogatott hozzánk valamelyik védőnő:
Ági néni vagy Éva néni, a többi héten
pedig Knausz Imre tartott felvilágosítást és tanácsadást. Az érdekes,
interaktív előadások után pedig a
legkülönbözőbb
mozgásformákat
gyakorolhatták: kerékpáros ügyességi versenytől kezdve, a pingpongon,
tollasozáson át, a fejlesztő léggömb
fújásáig számos dologra volt lehetőség, és természetesen nem csak ezen
az egy napon.
Többször hívtunk bohócot a táborozók szórakoztatására; Bogárháton

címmel biológiai témájú előadást is
láthattak élő bogarakkal, és a bábelőadás sem maradt ki a repertoárból.
Oszoli Tibor pedig az Alcsútdobozi
Kalandparkba, a Budakeszi Vadasparkba, a székesfehérvári Koronás
Parkba, a pákozdi Katonai Emlékparkba, július 31-én pedig a Sóstói
Látogatóközpontba szállította a táborozókat. A vizes élőhelyek világának
témakörében rendkívül színvonalas
foglalkozáson vettek részt diákjaink,
majd egy beszélő, mozgó robottal
táncolhattak együtt. A gyönyörű tanösvény megtekintése után interaktív
játékok következtek. Maradandó élmény volt mindenki számára.
A pedagógusok gondosan, precízen
számolnak el az Erzsébet-tábort finanszírozó alapítványnak, a családok
pedig komolyan veszik a szabályokat.
Így tudunk tartalmas nyári programot biztosítani a gyermekeknek,
szinte ingyen.

Közben zajlanak a háttérmunkák,
készülünk a következő tanévre. A
mosdókban megtörtént a tisztasági
meszelés, a 7.c osztály (leendő 8.c)
tantermét pedig két apuka varázsolta
széppé. Felújítottuk azt a helyiséget
is, ahol a szülők az étkezés térítési díját szokták befizetni.
Nagy örömünkre ebben a hónapban
hat új kollégát vettünk fel. Két kedves tanító, egy főállású angoltanár,
új matematikatanár, egy kémia, és
egy rajz szakos pedagógus kezdi meg
munkáját intézményünkben.
Reméljük, szép és eredményes tanév
előtt állunk!
Szeretnénk tanévnyitó ünnepséget
tartani augusztus 30-án (vasárnap),
ha lesz rá lehetőség.
Kellemes nyári időtöltést, jó pihenést
kívánok!
Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Kincskereső
GyüViZö

Virág: Több, mint 20 éve virágkötőként dolgoztam, mielőtt megnyitottam a GyüViZőt. Remek virágboltok
vannak a városban. Nekünk elsősorban palánták és rendezvények kiszolgálása a cél.

Gellér Gyöngyivel, a tulajdonossal
beszélgettem a református templom
tőszomszédságában, a Kálvin utca
14-ben.
1 éve, 2019. július 17. szerdán 7
órakor megnyílt a rejtélyes nevű
GyüViZö.
Mit jelent a GyüViZő név?
Egy barátunk adta ezt a fantázianevet, mely a Gyü-mölcs, Vi-rág, Zö-ldség rövidítése.

Zöldség és gyümölcs: Sajnos a mai
világban az emberek eljárnak otthonról, a kertek füvesek, nincs a termesztésre energiájuk, idejük és egyre többen élnek városi életformát. A
cél ezen emberek ellátása - ha lehet
- első kézből történjen, közvetlenül
a termelőtől, amit csak lehet. Ezen
belül is fontosnak tartjuk a helyiek
előnyben részesítését. Egy év alatt
sikerült felkutatni a legjobb, megbízható termelőket.
Ezek szerint még vannak helyi termelők és megvan velük a kapcsolat?
Igen. Például a gombát, burgonyát,
édesburgonyát, mézet, szezonális
gyümölcsök egy részét helyi gazdáktól tudjuk beszerezni. A hazai
zöldségekből és gyümölcsökből
megpróbáljuk a legközelebbieket
megkeresni, felkutatni és rendszere-

sen tőlük beszerezni a jó minőségű
hazai termékeket.
Sok vállalkozást hátrányosan érintett a járvány. Benneteket hogyan
érintett?
Több feladatot adott, mert felvállaltuk, hogy díjmentesen házhoz szállítjuk a megrendelt termékeket. Ezt a
kényelmi szolgáltatást - köszönhetően a sok hálás visszajelzésnek - fenntartjuk a továbbiakban is. Újdonság
az egy éves évfordulóra - ha már
ragaszkodunk az egészséges táplálkozáshoz - sikerült szerződést kötni
egy olyan pékséggel, akik csak három
alapanyagot használnak a kenyérhez:
lisztet, vizet és sót. A kovászos kenyér

előnyös élettani hatásai közül néhány: hozzájárul az egészséges bélflóra kialakulása, jelentősen megnövekszik a bélben a bifidobaktériumok
száma, a bifidobaktériumok nem
termelnek gázokat, ezért jelentősen
kevesebb szelesedést és puffadást
okoz.
Azért választottuk őket, mert a kenyérben, pékáruban is az egészségest szeretnénk kínálni.
Úgy érezzük, hogy az elmúlt egy év
alatt elfogadtak minket, törzsvásárlók vesznek körbe és szinte családtagként, barátként kezelnek minket
és térnek vissza hozzánk.
v. Versegi Herczeg Balázs

Képünk van róla
Szekeres Károly gyakorlott és sikeres amatőr képzőművész, a csoport
művészeti vezetője konkrét szakmai
javaslatokkal és ötletekkel segítette a
szabadon választott egyéni alkotások
születését – miközben maga is hasonló témájú képeket alkotott.
A festést kedvelő és néhány éve művelő résztvevők vezetőjük segítségével elmélyültek a rögzítendő látvány
megfigyelésében, a kompozíciós szabályok alkalmazásában, a perspektivikus ábrázolásban, a fény-árnyék

Festotábor városunkban
“Épület a tájban” volt a fő témája annak a felnőtt amatőr festőtábornak,
amelyet július utolsó hetében rendezett a Floriana festőkör Csákváron.
A jó hangulatú, kreatív, öt napos
együttlétnek a kórház irodaépületének színházterme adott otthont. A
10 lelkes résztvevő nagy része helyi
lakos volt, de érkeztek “festők” Bicskéről, Zámolyról és Mórról is.

egyensúly létrehozásában és a színek
harmóniájában.
Az elkészült festmények e természet
és a teremtett világ összhangját ábrázolják.
A dolgos napok zárásaként a kis közösség úgy döntött, hogy a rendszeres heti 4 órás foglalkozások mellett
- a hagyományt őrizve – jövő nyáron
is Csákváron szeretné megszervezni
alkotótáborát.
Gárdonyiné Kocsi Ili

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!
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Eseménynaptár
2020.8.1. – 2020.9.30.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római Katolikus Egyház
Plébániánk elérhetőségei

E-mail: csakpleb@citromail.hu
Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7.
Honlap: http://csp.eoldal.hu
Hivatal telefonszáma: 22-354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: 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/

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

AUGUSZTUS
16. 11.00 Istentisztelet (vas.)
23. 11.00 Istentisztelet (vas.)
30. 11.00 Istentisztelet (vas.)

SZEPTEMBER
6. 11.00 Úrvacsorai stentisztelet (vas.)
13. 14.00 tanévnyitó istentisztelet, családi nap (vas.)
20 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).
Augusztus hónap igéje:

„Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos; csodálatosak
alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.”
Zsolt 139,14

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 ezzel egyidőben a Kálvin teremben.
A templomunknak kizárólag a torony alatti bejárata használható, az udvar a Kálvin Idősek
Otthona felé le lesz zárva.
Gyülekezetünk konfirmandusai augusztus 23.-án, vasárnap 10 órától tesznek bizonyságot hitükről, és veszik először az úrvacsorai jegyeket, egyben ez az Újkenyérért való hálaadásunk ünnepe is. Erre készülve bűnbánati istentiszteletet tartunk
augusztus 21.-én, és augusztus 22.-én 18 órától.
Kérjük a további istentiszteleti alkalmaink megtartásáról, és annak helyéről és
idejéről tájékozódjanak a honlapunkon, facebook oldalunkon, hirdetéseinkben.

VÁROSI ESEMÉNYEK
AUGUSZTUS
22. 19.00 Hooligans koncert • Szabadság tér

SZEPTEMBER
19.
26-27.

Kulturális Örökség Napja - Mozimaraton • Floriana Könyvtár
Vértes Szíve Natúrfeszt

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.

6

  

Könyvtári hírek
Kedves Olvasóink!
A Floriana Könyvtár agusztus 15-től zárva tart.
Nyitás szeptember 1. kedd 9.00

Hirdetések
Csákvár, már itt is extra
gyors a Tettek Hálózata!
Végre új lendületet kap
az együtt töltött idő!

A Telekom optikai hálózatán érhető el.
További információ: telekom.hu/fejlesztes

NGA_AW_Friss_Opt_225x293_2008_Csakvar.indd 1
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Hirdetések

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Gulyás Istvánt utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Tamás Bélánét, szül.: Gulyás Ilonát utolsó útjára elkísérték, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Pál Imrét utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

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

Véradás

Szeretettel várunk minden véradót
a következő véradásra, melynek időpontja:
2020. szeptember 25. 14:00-18:30
helyszíne a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér
Szabadság tér 9/a.

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%

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: szeptember 1.

