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

70. évforduló
Fennállásának 70. évfordulóját
ünnepli a Katolikus Szeretetszolgálat és a Szent Vince Otthon.
3. oldal

KÉPÜNK VAN RÓLA

ISKOLAI HÍREK

Képes tudósítások városunk
életéből, az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.

Beszámoló a 2020/2021-es
tanév első havának színes történéseiről.
6-7. oldal

5. oldal

Csákvári Hírmondó

XXX. évfolyam 10. szám 2020. október

8126-os számú út átadása
Október 16-án ünnepélyes keretek
között került átadásra a 8216-os
számú út harmadik - 4,5 km hosszú,
teljes körűen felújított szakasza. A Településfejlesztési Operatív Program
keretein belül felújított útszakasz a
zámolyi körforgalomtól Csákvár irányába, a 2019-ben felújított szakasz
folytatása, és Csákvár belterületén a
Szabadság térnél ér véget. A munkálatok során az útburkolat teljes felújítása megtörtént, továbbá forgalombiztonságot javító beavatkozások is
elvégzésre kerültek a szakaszon.

Halottak napi megemlékezés
Tisztelettel várunk minden emlékezni kívánó csákvári lakost

november 1-jén 16.00 órai kezdettel
a ravatalozónál
● Ökumenikus

istentisztelet,
• mécsesgyújtás az evangélikus temetőben,
• a köztemetettek parcellájánál,
• a római katolikus temetőben a Nagykeresztnél,
• a református temetőben a Hősi Emlékműnél,
• a Kastélyparkban a Megbékélés Helye Emlékműnél
• és a Szabadság téri Turul Emlékműnél.
Emlékezzünk együtt!

Csákvár Város Önkormányzata

Képviselő-testületi összefoglaló
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2020. szeptember 17. napján rendkívüli nyilvános
ülést tartott, ahol döntött a Tour de
Csákvár rendezvény megszervezésére a Tó-sport Kft. megbízásáról. Szintén a 2020. évi költségvetés terhére
biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
rendkívüli étkeztetését.
2020. szeptember 29. 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
kulturális és közművelődési koncepcióról, és elfogadta a szeptemberi
pályázati tájékoztatót. Elfogadásra került személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmény szakmai
munkájáról szóló beszámoló, illetve a szünidei gyermekétkeztetésről
szóló határozati javaslat. E szerint az
őszi, téli és tavaszi szünet napjaira
is biztosított az ingyenes déli meleg
főétkezés a hátrányos helyzetű és
a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részére.
A Képviselő-testület elfogadta a testvérvárosi kapcsolatokról szóló beszámolót, döntött a Bursa Hungarica

Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról, majd az önkormányzat
tulajdonában álló utánfutó értékesítéséről a Csákvári Kulturális és Sport
Nonprofit Kft. részére.
Határozatot hozott a I/80. Csákvár
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV
(21-20002-1-001-00-04) víziközmű
rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervről valamint a I/29. Csákvár vízellátó rendszer-V (11-200021-001-00-06) víziközmű rendszer
2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési
Tervről. Az általános iskolai felvételi
körzethatárokat változatlanul hagyta.

Októberi ülésére elnapolta a Csákvár
Jövőjéért Közalapítvány és a Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
2019. évi beszámolójának tárgyalását és elfogadását. A 037/23 helyrajzi
számú bicskei külterületi földhasználati szerződés ügyében nem született
döntés. Zárt ülésen döntött a Képviselő-testület az október 23-i ünnepségen átadásra kerülő kitüntetések
adományozásáról. 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.
Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Rátonyi Róbert Színház
előadásai Csákváron

2020. szeptember 26-án 11 órakor a
Süsü a sárkány kalandjai című gyermekelőadással vette kezdetét a színházi évad. A színvonalas előadás még
a szülőket is visszarepítette a gyermekkor könnyed világába, ahol minden jóra fordul, és mindenki elnyeri
méltó jutalmát. Ennek megfelelően
az előadás nagyon jó hangulatban
telt, és már az első előadással belopta magát a színtársulat a csákváriak
szívébe.
2020. október 1-jén folytatódott a
színházi kavalkád, az Idősek Napja alkalmából hozta el a társulat Kálmán
Imre Csárdáskirálynő című operettjét, ami hatalmas érdeklődésre tartott számot. A színdarab óriási sikert
aratott, a jól ismert dallamok mellett
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a mesés díszlet, a magával ragadó
színészi játék is lebilincselően hatott
már az első pillanattól kezdve, a meglepő - néhol akrobatikus mutatványokat pedig mindannyiszor vastapssal
jutalmazta a lelkes közönség. Az előadás végén még Polgármester urat is
táncra perdítette Stazi kontesz, azaz
Teremi Trixi, aki a társulat nevében
is úgy nyilatkozott, hogy egy nagyon
jól sikerült előadáson vannak túl egy
nagyon kedves közönség előtt. A helyi lakosság is elismerését fejezte ki,
többen az 1929. évi csákvári Háry János előadás sikeréhez hasonlították
a bemutatót, személyesen és elektronikusan gratulálva Illés Szabolcsnak a szervezéshez.
Magyar Diána

2020. november 7. szombat 15 óra
Floriana Közösségi Tér
Csákvár, Szabadság tér 9/A.

Vidám klasszikus zenei válogatás
Delibes, Haydn, Mozart, Anderson, Strauss, Doyle műveiből.
A király mulat, Gyerekszimfónia, Az öreg morgó medve, A keringőző
macska, Az írógép, Harry Potter…
Vezényel:
Dénes István
A belépés ingyenes!

A Településfásítási program keretében Csákvár Város Önkormányzata
30 darab fa elültetésére nyert pályázatot. Október 2-án 15 darab fa
került elültetésre Nagy János földügyekért felelős helyettes államtitkár úr, Tessely Zoltán képviselő úr és
Illés Szabolcs polgármester úr közreműködésével az „új iskola” hátsó
udvarán. Az ültetésben segítettek
az iskola tanulói, valamint a csákvári
erdészet munkatársai is. További faültetésekre került sor a Rákóczi utcában, a Temető parkolójában valamint
az Evangélikus temető mellett is.

70 éves a Katolikus Szeretetszolgálat és a
Szent Vince Otthon
2020. szeptember 26-án ünnepi szentmisével és megemlékezéssel tisztelegtünk a Katolikus Szeretetszolgálat
és intézménye, a Szent Vince Otthon
alapításának 70. évfordulója előtt. A
szentmisét celebrálta Spányi Antal
megyéspüspök, koncelebráns Geren-

dai Sándor esperes, a csákvári Szent
Mihály Plébánián.
Az ünnepi megemlékezést Dr. Vajda
Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója nyitotta köszöntőjével. Ünnepi beszédet mondott

Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos,
Illés Szabolcs Csákvár polgármestere
és Pirityi Hajnal intézményvezető.
A rendezvény záróeseményeként Spányi
Antal megyéspüspök megszentelte a felújított Családok Átmeneti Otthonát.

A járványhelyzet miatt az intézmény
lakóinak az intézményben szerveztünk megemlékezést.
Pirityi Hajnal
intézményvezető
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„Itt van az ősz,
itt van újra…”
A 2020/ 2021-es óvodai és bölcsődei
nevelési év szeptember 1-jével kezdetét vette. Örömmel vették újra birtokba a gyerekek a saját kis birodalmukat. A beszoktatós óvodásaink és
bölcsődéseink a kezdeti nehézségek
után napról- napra egyre könnyebben veszik a felmerülő akadályokat,
az elválás nehézségeit.
Sajnos a koronavírust még mindig nem felejthetjük el, továbbra
is együtt kell vele élnünk. Intézményünk is mindent megtesz annak
érdekében, hogy a családokat, gyerekeket és a munkaközösséget megóvja az esetleges fertőzésektől. A
dajkák a megszokott takarítási munkálataik mellett, fokozott hangsúlyt
fektetnek a járványügyi higiéniai
elvárások betartására. A „zsiliprendszer” újbóli bevezetésével a munkavállalók és az intézményünkkel jogviszonyban álló gyermekek kizárólag
testhőmérséklet mérést követően
léphetnek be az épületekbe. A gyermekek beszoktatásához a szeptemberi verőfényes napsütés kedvezett,
hiszen csak az óvoda udvarán tudtuk
fogadni a gyermekeket a szüleikkel
együtt. Az állam és a fenntartó is
maximálisan ellátja az intézményt
tisztítószerekkel, sőt nagy örömünk-

re szolgál, hogy intézményi költségvetésből mind a két épületbe ózongenerátort vásárolhattunk, mellyel
vegyszermentesen fertőtleníthetjük
a környezetünket.
Az élet a koronavírus helyzet ellenére sem állt meg. Továbbra is azon
munkálkodunk, hogy gyermekeink
élménygazdag éveket tölthessenek
el az intézményben és minden fejlesztési lehetőséget biztosítsunk a
későbbi előmenetelükhöz. Az első
félévbe tervezett rendezvényeink,
programjaink, ünnepségeink zártkörűek lesznek. Úgy, ahogy a Mihály
napi tematikus hetünk is már lezajlott és nagyon nagy sikert aratott.
Nagycsoportos gyermekeink év eleji
felmérése megtörtént, a szülők tájékoztatást kaptak a szakemberektől a
felmérések eredményeiről és a szükséges logopédiai, fejlesztőpedagógiai, TSMT terápia és gyógytestnevelés
kapcsán. Ebben a nevelési évben
is lehetőséget biztosítunk a Bozsik
program keretében a foci szerelmeseinek, arra, hogy részt vehessenek
heti 3 alkalommal az edzéseken.
Októbertől gyermekjógát és játékos
angol foglalkozásokat is kínálunk az
érdeklődő óvodásainknak. Az egyhá-

zi felekezetek heti egyszeri alkalommal látogatnak el az óvodába.

Kiemelten köszönöm a kollégák lelkiismeretes munkáját.

Ezúton szeretném megköszönni minden család türelmét, támogatását
ebben a nehéz helyzetben, melyet a
koronavírus eredményezett.

Mindenkinek jó egészéget, színes
őszi napokat kívánok.
Lancer- Szabó Mónika
intézményvezető

Gólyahír
Olvasmánypályázat
eredményei
Megtörtént az idei nyári olvasmánypályázatunk eredményhirdetése. Az
ajánlott olvasmányokhoz tartozó feladatlapokat a legtöbben majdnem
tökéletesen töltötték ki, ezért mindenki kapott ajándékot.

Polyák Leventét, Dornyi Esztert és
Kiss Kingát. Gratulálunk a nyerteseknek! A jó hangulatú kis ünnepséget
tovább fokozta Dornyiné Szekeres
Erika, aki süteménnyel kínálta a jelenlévőket.

A sok jó pályázat közül külön kiemeltük, és ajándékkönyvvel jutalmaztuk

Szekeresné Horváth Zsuzsanna
intézményvezető
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Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2020. szeptember 1-jén Nagy Diána a Berényi utcába,
2020. szeptember 5-én Góger Hanna a Tersztyánszky körútra,
2020. szeptember 5-én Páble Vince a József Attila utcába,
2020. szeptember 9-én Haász Boglárka az Árpád utcába,
2020. szeptember 17-én Cséplő Sára Anna a Petőfi utcába,
2020. szeptember 19-én Voltner Natália a Radnóti utcába,
2020. szeptember 20-án Ivanics Merse László a Jókai utcába,
2020. szeptember 25-én Fekete Norina Lara a Hunyadi utcába,
2020. szeptember 30-án Bágyi Bella a Tompa utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Képünk van róla

Szüreti felvonulás
A szüret évszázados hagyomány, melyhez
a munka mellett hozzátartoztak a finom
ételek, borok, a felvonulás, a zenés mulatság. Nem sok olyan nemzet van, amely
ekkora jelentőséget tulajdonít a szüretnek, mint a miénk. Csákvár külterületein
is rengeteg pincénél termesztenek szőlőt,
és készítenek évről évre finom borokat.
A mi kis városunkban több mint 30 éves
hagyománya van a szüreti felvonulásnak.
Így idén sem maradhatott Csákvár
városa szüreti felvonulás nélkül,

amire minden évben annyit készülnek a helybeli lovasok, akik idén 5
lovasfogattal, és 30 hátaslóval vettek
részt.
Ezúton szeretnénk Mindenkinek köszönetet mondani, aki bármiben segítséget nyújtott, az október 3-i rendezvényen.
KÖSZÖNJÜK:
A szervezőknek: id. Magosi Istvánnak, Baki Istvánnak, Bakonyi Jánosnak, Tamás Mátyásnak.
A csákvári Borklub tagjainak a finomabbnál finomabb borokat!

Tour de Csákvár
2020. szeptember 19-20-án került
megrendezésre a Tour de Csákvár a
Vértes Szíve sportrendezvény keretében, ahol a programok között szerepelt az országúti és MTB maraton
rövid és hosszú távon, a Csuta Cuki
kispróba gyermekverseny, a városkerülés, és a sprintverseny.
A szép idő sok mindenkit kicsalogatott, a városkerülő családi túrán is
szép számmal vettek részt kicsik és
nagyok egyaránt.

Major Ákosnak, Csuta Zsoltnak a finom ételeket!
Horváth Józsefné Margit néninek és a Csákvári
Csárda összes dolgozójának, Hartégen Gyulának és a Kálvária Étterem összes dolgozójának
a vendéglátást!
Csákvárkút, Autósbolt és Itallerakatnak az italokat!
Setét Vilmosnak és polgárőr társainak az út
biztosítását, és a rendőrségnek!
Szakálné Dornyi Erzsébetnek a tánc oktatást,
és a csőszlányoknak a műsort!
Rosta Nikolettnek Szakács Noéminek a kiszolgálást, Magosi Marikának a ruhák előkészítését!

Tamás Péternek és Kiss Józsefnek a kiállítási
tárgyakat!
Az összes felvonulónak, a csikósoknak a bemutatót, a fogatot hajtóknak, a lovasoknak
a színvonalas megjelenést, a „Cigányoknak” a
remek hangulatot!
A csodás fényképeket Némedi Istvánnak,
Trimmel Istvánnak és Mindenkinek, aki valahogyan megörökítette a pillanatokat!
Szenttamási Tibornak, hogy ismét kisbírónk
volt!
A bírói párnak Takács Viktornak és Takács
Georginának!
A zenészeknek Rafael Tibornak és Kecskés Jánosnak a nagyszerű hangulatot, muzsikát!

Október 6. Nemzeti gyásznap
A sprintversenyen regisztrált versenyzők között került kisorsolásra
egy Cube kerékpár, illetve minden
kategória nyertese az érem mellett
a Csuta Cukrászda felajánlása révén
egy finom tortával lett gazdagabb.
A hétvégéről készült képek a www.
tosport.hu oldalán tekinthetők
meg.
Magyar Diána

„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata.” (Dessewffy Arisztid)
2020. október 6-án 17 órakor koszorúzással emlékezett meg Csákvár Város Önkormányzata az Aradon kivégzett honvédtisztekre, tábornokokra
és Batthyány Lajos miniszterelnökre,
akik a magyar szabadságért áldozták
életüket, bátran vállalva a kivégzést.

A megemlékezést Bodrogi Attila szavalata nyitotta meg, majd Illés Szabolcs polgármester úr osztotta meg
a jelenlévőkkel emlékező gondolatait. Bodrogi Attila néhány érdekes
momentumot kiemelve ismertette a
gyásznap eseményeit, majd a koszorúzás következett. Az ünnepségen a
Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület és a Magyar Honvédség 6. Sipos
Gyula Területvédelmi Ezred 17. zászlóalj állt díszőrséget.
Magyar Diána
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Szeptember az iskolában

Iskolánk gyorsan reagált a járványügyi helyzetre. Már a tanévkezdés
előtt kaptunk lázmérőket és falra szerelhető kézfertőtlenítő adagolót, így
az első naptól kezdve megkezdhettük
a körültekintő beléptetést.
Az első hónap tapasztalata az, hogy
a gyermekek rugalmasan alkalmazkodtak a helyzethez. Gördülékenyen
zajlik az iskolai élet, a szülők pedig
nagyon gondosan, csak egészséges
állapotban engedik el gyermeküket
az iskolába. Köszönjük, hogy tájékoztatnak minket az esetlegesen felmerülő veszélyeztető körülményekről,
és folyamatosan együttműködnek
velünk! Közös erővel óvjuk a gyermekeket, az iskolánkat, egymást.
Minimalizáltuk a tantermek közötti
vándorlást. Ha ezt nem tudjuk elkerülni, minden esetben fertőtlenítésre kerül sor. Így a tornaöltözőkben
is a szünetekben, tanórák alatt a
korlátok, mosdók, kilincsek lefújása
és a folyosók felmosása zajlik. A közös helyiségekben (mosdó, folyosó,
aula..) a maszk használata kötelező.
Természetesen mindezt nem tudják
egyedül a takarító nénik elvégezni. A
tantermek kilincseinél az osztályfőnökök, a szaktantermekben a szaktanárok segítik a munkát.
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Környezetünk szépítésében továbbra
is kiveszik a részüket a gyermekek.
Technika órán öntözik a virágokat,
gazolnak, rendezgetik az udvart tanáraik irányításával. Még a pavilon
léceit is megcsiszolták, hogy Bakonyi
Lajos és kedves felesége munkáját
segítsék. Köszönjük szépen!
Alapítványunk jóvoltából ülőpárnákat vásároltunk a legfelső emeleti
padokra, ezzel is otthonosabbá, kényelmesebbé vált a diákok számára.
A „titokszoba” is alakul, készülnek a
dekorációs tervek. A fejlesztő terem
meszelése elkészült, keressük hozzá
a megfelelő berendezést.

Sándor bácsi is visszajött hozzánk
egy délután, hogy az utolsó képet is
elkészítse, amit együtt elterveztünk.
A könyvtár és az öltöző közé egy békés tájat idéző festményt varázsolt
nekünk. A diákok is ecsetet ragadtak,
örömmel segítettek neki.

A hónap legjelentősebb eseménye
az akadályverseny volt szeptember
18-án. Sajnos a járványügyi helyzet
miatt elmaradt a főzés a Vadászkápolnánál, de igyekeztünk vidám,
érdekes feladatokkal, sok játékkal
kárpótolni a gyermekeket. Új útvonalakon, újszerű állomásokkal került
megrendezésre az esemény a Diákönkormányzat szervezésében. Új kollégáink örömmel ismerték meg ezt
a hagyományos programunkat, és
úgy vették ki a részüket a munkából,
mintha mindig is velünk lettek volna. Köszönjük szépen a Szülői Munkaközösségnek, a Floriana Könyvtár
igazgatójának, a védőnőknek, a polgárőröknek, mentősöknek, hogy segítettek széppé varázsolni a gyermekek napját!
Szeptember 28-án tartotta első ülését az újonnan megalakult Szülői
Munkaközösség. Bakonyiné Soós Re-

náta mellé két helyettest választottak Némethné Pőcze Tímea és Takács
Mária személyében. Friss lendülettel
egy adománygyűjtő akcióba kezdtek
a tevékeny szülők, melynek bizakodva várjuk az eredményét.
Nagy öröm érte a 8.a osztályt, mert
társuk, Veigl Fruzsina részt vett a
„Szakmakóstoló” pályaorientációs
program pályázatán, és osztálykirándulást nyert nekik osztályfőnökük,
Fülöp Marika néni segítségével. Az
előkelő országos 3. helyért egy olyan
kirándulást kapnak a gyermekek,
amit az osztály érdeklődési köréhez
igazítanak majd. Erre októberben
került volna sor, de a járványügyi
helyzet miatt tavaszra halasztották.
Büszkék vagyunk Fruzsira, hiszen a
Dunántúlon egyedül ő lett díjazott.
További jó munkát, és sikeres pályaválasztást kívánunk neki!
Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Gyémántdiploma
Szeretettel köszöntjük John Istvánnét, aki az Esztergomi Állami Tanítóképző Intézetben 60 éve vette át
a diplomáját. Ennek elismeréseként
kapott Gyémántoklevelet a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet –
és Társadalomtudományi Kara képviseletében Dr. Fodor György dékántól
és Dr Szőke-Milinte Enikő intézményvezetőtől. Az egyetem vezetése
Nanszákné Cserfalvi Ilona gondolataival köszönte meg a több évtizedes
kitartó, lelkes éveket és a fáradhatatlan munkát az 1960-ban végzett tanítóknak, és Lászlóffy Aladár versével
idézte fel a régi iskolákat.

Lászlóffy Aladár
Ó, iskoláim, drága iskolák!
Lehűlt a kő, ahogy lement a nyár,
a hervadás a tájra visszajár
és emlékezetből a szekerek
zörögnek még a konviktus megett:
jönnek a seregek a hegyen át...
Ó, iskoláim, drága iskolák!

Faládások. Mint katonavonat
hozza a hajnal az utasokat,
ingázik elsős, felsős, tanító,
kucsmáik alatt utazik a szó,
hogy más fejekbe utazzék tovább...
Ó, iskoláim, drága iskolák!

Megszólalt itt meg ott a kis harang.
A madár fenn, a vándor itt alant.
A madár megy, a deák érkezik,
a fagy pirosra csípte két kezit,
mikor utazott hét határon át...
Ó, iskoláim, drága iskolák!

A nehezén megint csak túl vagyunk,
nem érzi nyomás süvegét agyunk,
a szív szorong csak, hitetlenkedik:
vajon ma végre felragyoghat itt
a semmiből teremtett új világ? Ó, iskoláim, drága iskolák!
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sokkal

Eseménynaptár
2020.10.1. – 2020.11.30.

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
Hétfő:		
		
Kedd:		
		
Szerda:
Csütörtök:
		
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

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

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

OKTÓBER
22. 18.00 Férfikör
25 11.00 Istentisztelet (vas.)
31. 18.00 Reformáció ünnepi istentisztelet a reformátusokkal az evangélikus
templom udvarán (sz.)

NOVEMBER
1. 11.00 Úrvacsorai családi istentisztelet (vas.)
8. 11.00 Istentisztelet (vas.)
15. 11.00 Istentisztelet (vas.)
22. 11.00 Istentisztelet (vas.)
29. Advent 1. vas. 11.00 Családi istentisztelet
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).
Október hónap igéje:

„Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, (...) és imádkozzatok érte az ÚRhoz,
mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is!”
Jeremiás 28,7

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
A Csákvári Református Egyházközségben minden vasárnap van istentisztelet a
templomban, de minden istentisztelet követhető otthonról is az internet adta
lehetőségek által. 10:00 órakor harangszóval és orgonaszóval kezdődik, akár a
templomban vagyunk, akár otthon.
Közvetítés itt található:
az egyházközség facebook oldalán (Református Egyházközség Csákvár)
illetve egy youtube csatornán (Gere Gábor József )
Október 25-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön adunk hálát az
újborért, ez alkalomból megterítjük az Úrnak asztalát. Várunk mindenkit szeretettel, illetve kérünk mindenkit, hogy a már megszokott szabályok megtartásával
vegyünk részt, és vegyük az úrvacsorai jegyeket.

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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VÁROSI ESEMÉNYEK
OKTÓBER
1.
6.
23.
24.

19.00 Csárdáskirálynő • nagyoperett • Színházi előadás
17.00 Nemzeti Gyásznap • Aradi Vértanúk Emléknapja
16.00 1956-os megemlékezés
19.00 Utazás • drámai musical az 56-os forradalomról • Színházi előadás

NOVEMBER
1. 16.00 Halottak napi megemlékezés • Ravatalozó
7. 15.00 Az otthon • klasszikus zenei válogatás • Színházterem
29.
Advent 1. vasárnapja

OMV üzemanyagok Csákváron kizárólag nálunk!

PRÓBÁLJA KI!
OMV MAXXMOTION
100PLUS!

E5

OMV töltőállomás: 8083 Csákvár, Széchenyi út 82.

 JOBB MOTORTELJESÍTMÉNY
 TISZTÍTJA ÉS TISZTÁN TARTJA A MOTORT
 MEGNÖVELI A MOTOR ÉLETTARTAMÁT
A felsorolt előnyöket a gépjármű, a vezetési szokások és a motor műszaki állapota befolyásolja. Az előnyök alapjául a helyi minimum követelményeket
(benzin esetében az MSZ EN228, dízel esetében az MSZ EN590 szabványok) teljesítő üzemanyaggal való összehasonlítás szolgált.

RESE_225x293_hirdetes_uj.indd 1

2020. 04. 24. 17:42
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Hirdetések
Csákvár-Gánt Tv
OK TÓBER HAVI MŰSORA

Október

12. h.

18:00

Október
Október
Október

15. cs.
19. h.
22. cs.

18:00
18:00
18:00

Október
Október
November
November
November

26. h.
29. cs.
2. h.
5. cs.
9. h.

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

Vértes Szíve Natúrfeszt (ism.)
Országfásítás; Aradi Vértanúk Napja
Szüreti felvonulás
Szüreti felvonulás (ism.)
8126-os sz. út átadása
Színházi évadnyitó
Rejtett tájakon 1-3.
Testületi ülés
1956-os megemlékezés
Halottak napi megemlékezés
Testületi ülés (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

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

Ez itt az Ön
hirdetésének a helye.
Legyen Ön is hírdetőnk és
ismertesse meg
kínálatát még
több emberrel!

HÉDI KOZMETIKA

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik férjemet, édesapánkat, nagypapánkat, Faddi Istvánt utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
Köszönetünket és hálánkat szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik
drága szerettünk, László Géza temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Tamás Józsefnét, Erzsi nénit
utolsó útjára elkísérték és sírjára virágot helyeztek.
Erzsi néni családja

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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SZOLGÁLTATÁSAIM

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Zolnai Sándort velünk
együtt kísérték utolsó útjára. Jelenlétükkel, koszorúval, virággal megtisztelték az emlékét.
Gyászoló család

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

- 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!

2020. október 28-án (szerda) 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%

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: november 1.

