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Csákvár Város Képviselő-testü-
letének írásos tájékoztatója.  

Színes iskolai beszámoló és ta-
nulóink versenyeredméyei.

A Floriana Könyvtár szervezte 
családi vetélkedő nyertesei.

Képes tudósítások városunk 
életéből, az elmúlt időszak leg-
fontosabb eseményei.

„Az ’56-os forradalmárok hősi küzdel-
me, áldozatvállalása példaként szolgál, 
és egyben kötelezettséget is ró ránk. 
Ezért nem tehetünk mást, mint bátor 
honfitársaink tették, ragaszkodni a de-
mokráciához, és a szabadsághoz, sze-
retni, óvni és gyarapítani hazánkat. És 
’56 emléke erősítsen meg bennünket 
abban a hitünkben is, hogy a reményt 
sohasem szabad feladni.” Így emléke-
zett meg a hősökről Illés Szabolcs pol-
gármester az önkormányzati ünnepségen. 

Csákvár polgárai között minden év-
ben találunk olyan személyt, aki saját 

56-os megemlékezés

területén kiemelkedő sikereket ér el, 
életútja, pályafutása olyan példamu-
tató, ami mellett nem mehetünk el 
szótlanul. Nemzeti ünnepeinken ki-
tüntető címek átadásával hívjuk fel a 
figyelmet rájuk, ismerjük el munkáju-
kat. Október 23-án Kunstár Béláné és 
Lakatos Zoltán részére Csákvár Város 
Közoktatásáért Emlékplakett került 
átadásra. Mindketten kiváló peda-
gógusok, az ének-zene és a német 
nyelv tanítása mellett a gyermekek 
nevelésének, fejlesztésének szentel-
ték életüket. 

Elhivatottságuk elismeréseként Csák-
vár Város Szociális Ellátásáért Emlék-
plakettet adományozott a Képvise-
lő-testület Császár Lászlóné, Nagyné 
Sárközi Éva, Feketéné Csikesz Fran-
ciska és Kreidlné Görcs Zsuzsanna 
részére, akik évtizedeken keresztül a 
Gondozási Központ és Idősek Ottho-
na szolgálatában álltak, megkönnyít-
ve az otthonban élők és a szolgáltatá-
sokat igénybe vevők mindennapjait. 
Munkájuk során barátként jártak az 
ellátottak között, gondoskodva, se-
gítve őket. 

A hagyományoktól eltérően a Kul-
turált Környezetű Lakóház kitüntető 
címek átadására is az ünnepség ke-
retein belül került sor az idei évben 
Vajda Éva és Balázs Ferenc, Barócsi 
János és Burai Zoltánné és Burai Zol-
tán részére, akik otthonuk szépítésé-
vel nemcsak saját környezetük, de a 
település fényét is emelik. 

A kitüntető címek átadását követően 
Vörös Edit és Bencze Sándor „Vérrel 
virágzó ’56” című műsorát láthattuk, 
melynek során a felolvasott napló-
részletek és dalok minden jelenlévő 

szívébe belopták magukat, hacsak 
erre a néhány órára is. 

A műsor és a koszorúzás után az 
emlékezők a Szabadság téri emlék-
műnél helyezték el a megemlékezés 
virágait. A koszorúzáson a Csákvári 
Lovasbarátok Köre Egyesület és a 
Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula 
Területvédelmi Ezred 17. zászlóalja 
állt díszőrséget.

Magyar Diána
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Képviselő-testületi összefoglaló
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2020. október 
27. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését, amelyen elsőként 
a két ülés között végzett munkáról 
és az átruházott hatáskörben ho-
zott döntésekről, valamint a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló jelentést fogadta el. Ezt 
követően döntött a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság nem önkormányzati képvi-
selő tagja lemondásának tudomásul 
vételéről.

Elfogadta a Csákvár Jövőjéért Közala-
pítvány 2019.évi költségvetési beszá-
molóját, majd döntött a felszámoló 

biztos kijelöléséről. Elfogadta a Csák-
vári Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 
beszámolóját, és megválasztotta a 
Csákvári Kulturális és Sport Nonpro-
fit Kft. Felügyelő Bizottságának tag-
jait.

Módosításra került a Csákvári Kultu-
rális és Sport Nonprofit Kft. Alapító 
Okirata, majd a helyi adókról szóló 
25/2016. (X. 28.) önkormányzati ren-
delet.

A Képviselő-testület tudomásul vette 
az októberi pályázati tájékoztatót, a 
település köztisztasági helyzetéről 
szóló tájékoztatót, valamint az ön-

kormányzati infrastruktúra ellátott-
ság helyzetéről szóló tájékoztatót. 
Elfogadta a Csákvári Mese-Vár Óvo-
da és Bölcsőde munkatervét, házi-
rendjét és a járványügyi készenlét 
idején alkalmazandó eljárásrendet. 
Döntött a 80 éven felüliek karácsonyi 
ajándékozására ajánlattételi felhívás 
közzétételéről, és a Csákvári Polgárőr 
Egyesület részére a Széchenyi u. 8. 
szám alatti ingatlan ingyenes haszná-
latba adásáról.

Határozat született az orvosi ren-
delő kazáncseréjéről, valamint dr. 
Kocsiscsák Béla háziorvosi feladat-
ellátási előszerződés módosításáról.

Zárt ülésen bírálta el a Képviselő-
testület a Csákvár Szent István u. 1. 
B épület 4. ajtó alatti bérlakásra kiírt 
pályázatot, döntött az intézményve-
zetői pótlékról illetve a Csákvári Kul-
turális és Sport Nonprofit Kft. feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról. 

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

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

2020. október 24-én az „Utazás” 
című drámai musicalt tekinthették 
meg az érdeklődők a Broadway Mu-
sical Stúdió előadásában. Az előadás 
1 óra 15 perces volt szünet nélkül, 
de a színészi játék és a cselekmény 
mindenkinek a figyelmét lekötötte, 
kicsit közelebb hozva a szabadság-
harc mozzanatait a nézőkhöz Lady 

A Rátonyi Róbert 
Színház 
előadásai
Csákváron

Ashton, Veres Pál tanár úr és Szurov 
őrnagy karakterén keresztül. 

Minden kedves érdeklődőt várunk 
2020. november 28-án 19.00 órakor 
a Péntek 13, a szerelem napja című 
operettre a Pesti Broadway Musical 
Stúdió előadásában!

Magyar Diána
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Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2020. szeptember 17-én Róth Lujza a Berényi utcába,
2020. október 20-án Király Gréta a Kotlóhegyre,
2020. október 21-én Lantos Marcell Olivér a Berényi utcába,
2020. október 26-án Nagy Kincső az Kossuth utcába,
2020. október 27-én Rosta Zalán a Szabolcs utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

Százhúsz éve, 1900. január 25-én 
született Fekete István József Attila-
díjas író.

Ebből az alkalomból a Floriana 
Könyvtár Vuk családi vetélkedőt hir-

Kedves Túratárs és Leendő Túratárs!

A 2020-as év nekünk sem úgy ala-
kult, ahogy azt 2019 decemberében 
megálmodtuk. A külföldre szervezett 
túráink és pár környékbeli túránk is 
elmaradt. De az élet nem állt meg az 
egyesületben. 33 túrát vezettünk, és 
25 egyéni túrát indítottunk. Febru-
árban részt vettünk a Fejér Megyei 
Természetbarát Szövetség tagszer-
vezeteinek szervezett disznóvágásán, 
ahol az igen jó hangulatban feldol-
gozott disznót meg is ettük, persze 
némi pálinka és forraltbor társaságá-
ban.

A NEA egyszerűsített pályázaton 
200.000 Ft-ot nyertünk, amit nyomta-
tóra (sokat kell dolgoznia) és tanfolya-
mokra használtunk fel. Idén is vállaltunk 
turistajelzés-festést. 9 km-t sikeresen 
meg is csináltunk 5 munkatúrával. Sze-
retném megköszönni mindenkinek a 
munkáját, hogy feláldozták szabadide-

Fekete István
(1900-1970)

Családi vetélkedő
a Floriana Könyvtár játéka

detett, melyre 2-3 fős csapatok je-
lentkezését várta. 

A játékos megmérettetésre októ-
ber végén került sor. A csapatok a 
felkészülés során megismerkedtek 
Fekete István életével, műveivel, el-
olvasták a vetélkedő fő témájaként 
megjelölt regényt és megnézték a 
rajzfilmet. A feladatok nagyon vál-
tozatosak voltak. Bemelegítésként 
egy irodalmi totót töltöttek ki, mely-
ből kiderült, ki mire emlékszik az író 
életéből (játékos kedvű olvasóink a 
totót megtalálják Facebook olda-
lunkon, https://www.facebook.com/
florianakonyvtar), majd villámkérdé-
sek, memóriajátékok és szinkronfel-
adatok vártak a versenyzőkre.

A résztvevők nagyon felkészültek 
voltak, szoros küzdelemben a játé-
kot Keller Emese és Keller-Sziládi 
Zsuzsanna csapata nyerte meg, nem 

sokkal mögöttük lemaradva pedig 
Mohl Bíborka és Tóth Krisztina csa-
pata végzett.

Gratulálunk nekik!

jüket. Pusztavám és Oroszlány közötti 
piros sáv turistaút felújítását végeztük 
el, néhol nagy izzadság árán.

Örömmel tölt el, hogy az idei évben 
Füzes Csaba a jelzésfestésvezető-
tanfolyamon sikeres vizsgát téve tovább 
erősíti a csapatunk működését. Kreidl 
Judit és Kunstár Péter kezdő gombai 
felismerő tanfolyamon vettek részt, 
így már attól sem kell tartanunk, hogy 
megmérgeznénk magunkat. Négy tú-

ravezető és négy, a legtöbb túrán részt 
vevő túratársunk elsősegélynyújtó tan-
folyamon sajátíthatta el a módszereket, 
hogy ne essünk pánikba, ha gond lenne. 

Augusztusban 4 napos sátortáborban 
vehettünk részt a Bakonyban a rend-
szeres túratársainkkal. Mindennapos 
túrákkal, bográcsételekkel szeretnénk 
a következő generációnak megmutatni, 
hogy a Wi-Fi-n túl is van élet és élmény 
(még ha nem is olyan pörgős). Túráink 
iránt egyre több az érdeklődő, nem 
csak a városunkból, hanem a szom-
szédos megyékből is ellátogatnak ren-
dezvényeinkre. Az évek alatt kialakult, 
hogy ki-ki milyen túrában jeleskedik, 
ezért megtalálhatóak a könnyed séták 
és a teljesítményorientált túrák is, hogy 
mindenki megtalálja a számára kedvező 
időtöltést.

Csákvári Természetjáró Egyesület

2020 évi munkánk Egy kicsit pillantsunk a jövőbe is! Szeret-
nénk speciális egészségnyújtási eszközö-
ket vásárolni, és egy 5 km hatótávolságú 
adó-vevőt is, amely az erdei munkánkat 
könnyítené meg. Ezenkívül szeretnénk 
új technikai pólókat beszerezni, hogy 
kényelmesebb legyen túrázás közben is 
egyesületi öltözetet viselni. Szintén egy 
egész éves programmal szeretnénk a 
természetjárás szerelmeseinek szabad-
idős programokat szervezni. 2021-ben 
tehát a munka nem áll meg! 

Köszönjük a minket támogatóknak, 
hogy hisznek bennünk, és hogy évről-
évre segítik a munkánkat. 

2021-ben is várunk mindenkit szeretet-
tel!

Boros Péter 
elnök 



4   

Faültetéssel kezdtük a hónapot! 
Október 2-án a Településfásítá-
si Program keretében 15 fa talált 
otthonra iskolánk főépületének 
udvarán. Nagy János földügye-
kért felelős helyettes államtitkár 
úr, Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő úr és Illés Szabolcs pol-
gármester úr személyesen vett 
részt az ünnepélyes faültetésen. 
Nagyon örülünk, hogy részesei le-
hettünk az Országfásításnak, így 
az állapotuk miatt kivágott fák he-
lyett újakat kaptunk, hogy árnyat 
adjanak majd a gyermekeknek. 
Nagyon fontos része ez környeze-
tünk folyamatos szépítésének, ott-
honosabbá tételének.

A fákhoz madáretető és menedé-
ket nyújtó odú is illik! A hónap vé-
gén egy szép madáretetőt és 10 db 
odút kaptunk az Országos Magyar 
Vadászkamarától. Mivel a főépület 
udvarán már áll egy madáretető, 
nem is volt kérdés, hogy a „kisis-
kola” udvarán helyezzük el az újat. 
Folyamatos töltéséhez máris ér-
kezett napraforgómag felajánlás. 
Köszönjük szépen! Nagy öröm lesz 
a gyermekeknek etetgetni a kis-
madarakat a tél folyamán. Az odúk 
kihelyezése folyamatban van.

Október az iskolában

Nagyon jól sikerült az Őszi ado-
mánygyűjtő akció! 253.250 forin-
tot tudtunk az SZMK vezetőjével 
közösen átnyújtani iskolánk ala-
pítványának. 70 000 forintot köz-
vetlenül utaltak a számlára a fel-
ajánlók. Összesen tehát 323.250 
Ft gyűlt össze az akció keretében. 
Természetbeni felajánlásokat is 
kaptunk (homok, faanyag, fes-
ték...) a megújuláshoz. A gyerme-
kek nevében köszönjük szépen az 
SZMK fáradhatatlan munkáját, és 
az adományokat.

Ezzel párhuzamosan folyamatban 
van a „kisiskola” udvarán található 
játékok felújítása, illetve a főépü-
let udvarára az új padok beszerzé-
se. Köszönjük a kedves szülőknek, 
hozzátartozóknak, akik felajánlot-
ták munkájukat mindezek megva-
lósításához!

A főépület fejlesztő terme is meg-
újul. A friss mészre Bozzay Ildikó 
rajz és vizuális kultúra szakos ta-
nárnő Dezsőné Rácz Hilda segítsé-
gével szép, barátságos képet fes-
tett az őszi szünetben. Úgy látszik, 
Csákvár vonzza a jó pedagóguso-
kat, a tehetséges rajztanárokat pe-
dig különösen.

Október 6-án a járványügyi helyzet 
miatt hangosbemondón keresztül 
emlékeztünk meg az aradi vérta-
núkról, illetve egy kiállítást tekint-
hettek meg diákjaink az aulában. A 
műsort hatodikos tanulóink adták 
elő, amit Némediné Varga Judit ál-
lított össze.

Október 22-én ünnepeltük az 
1956-os forradalmat. Fehér ing-
ben, illetve blúzban jöttünk aznap, 
de a biztonság érdekében szin-
tén a hangosbemondón keresztül 
hallgattuk meg a nyolcadikosaink 
ünnepi műsorát Kunstár Béla ta-
nár úr vezetésével. Október 23-án 
csak a szabad téri koszorúzáson 
vettek részt gyermekek, a Hősi 
Emlékműnél.

Október 12-én és 13-án sikeresen 
lezajlott a papírgyűjtés. A zuhogó 
eső ellenére 12 tonna gyűlt össze. 
Köszönet mindenkinek, aki a zord 
idő ellenére részt vett benne!

A járványhelyzet ellenére verseny-
eredményekkel, programokon való 
részvétellel is büszkélkedhetünk. 

Október 3-án a Fekete Sas Patika-
múzeumba látogattak el Kunstár 

Bélával az érdeklődő nyolcadikosa-
ink, ahol az ősi Egyiptom rejtélyes 
orvostudományával ismerkedhet-
tek meg, Mayer Andrea egyiptoló-
gus előadása során.

A Teleki Pál Kárpát-medencei 
Földrajz-Földtan Verseny országos 
döntőjébe jutott Néráth Dániel 8.a 
osztályos tanuló. Felkészítő tanára 
Fülöp Mária.

Október 8-án az VII. Iparkodjunk 
Gyerekek! szakmaismereti vetél-
kedőn vettek részt tanítványaink a 
Fejér megyei Ipar-és Kereskedelmi 
Kamara szervezésében. Biró Eszter, 
Magasi Kincső, Mészáros Zoltán, 
Weidinger Áron hetedik osztályos 
diákok csapata hatodik helyezést 
ért el a középdöntőben. Felkészítő 
tanáruk Csákány Melinda.

Október 20-án a Szelektíven jobb! 
környezetvédelmi mozgalomban 
részt vett az 5.b osztály, osztály-
főnökük Magasiné Kudlik Mónika 
vezetésével. Eleget tettek a kö-
zösségi média kihívásának, és egy 
poszttal fejezték ki elkötelezett-
ségüket a környezetvédelem, és a 
szelektív hulladékgyűjtés iránt.

Novemberben megpróbáljuk újra-
éleszteni iskolai szinten is a szelek-
tív hulladékgyűjtést.

A fent említett programokon a leg-
nagyobb körültekintéssel vettünk 
részt, próbáljuk minimalizálni az 
iskolán kívüli kontaktot. Nagyon 
vigyázunk a gyermekek, és a kör-
nyezetünkben élő emberek egész-
ségére.

Mindenkinek köszönjük szépen 
a fegyelmezett magatartást, és a 
szabályok betartását.

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető
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Képünk van róla

„Szocotthon, Szocó, Zárda”, a 
csákváriak többsége a mai napig így 
nevezi a Csákvár központjában (Szent 
Vince utcában) található a Gróf Es-
terházy család által épített épüle-
teket. Hetven éve alakult át a zárda 
Szociális otthonná.

2020. november 3-án a katolikus egy-
ház képviselői, valamint a Szent Vince 
otthon korábbi és jelenlegi vezetői, régi 
és jelenlegi dolgozói együtt emlékez-
tünk a kedvesnővérekre a csákvári ka-
tolikus temetőben lévő nyughelyükön.

Emléktábla avatás
A Vitézi Rend alapításának 100. évfor-
dulója alkalmából a Csákvári Vaskapu 
Völgyben emléktábla avatására került 
sor október 25-én.

A táblán azon Csákvári polgárok nevei 
szerepelnek, akiket I. Világháborús ha-
ditetteikért vitéz Nagybányai Horthy 
Miklós őfőméltósága Magyarország 
Kormányzója vitézzé avatott.

Az egybegyűltek előtt vitéz Pintér And-
rás Fejér és Veszprém megye Székka-
pitánya felsorolta a vitézek neveit és 
kitüntetéseit, méltatta érdemeiket.

Bár már kevesen vagyunk, akik em-
lékszünk még: Zoé, Katalin, Rita stb.
kedvesnővérekre.

Életmódjuk, munkabírásuk, tanításuk 
sok munkatársunknak szolgált  egész 
életre szóló mintául. A sors úgy hozta, 
hogy a dolgozók közül ki több, ki keve-
sebb évet töltött el a „szocóban”.

Mindenki szeretettel gondol rájuk. Mesél-
jünk róluk gyermekeinknek, unokáinknak, 
hogy később is legyen, aki gyertyát gyújt 
és virágot helyez a mi kis „Szentjeink” sírjára!

Fodor Imréné-Laka, Pánczél Józsefné-Julcsi

A Csákvár Emlékházban 2020. októ-
ber 29-én nyílt meg a Katonaportrék 
című kiállítás, amely 2020. december 
végéig látogatható.

A kiállítás tablói a Székesfehérváron 
a hadsereg állományába tartozott 
nyugállományú katonákat mutatja 
be, valamint Magosi István csákvári 
gyűjteményével egészül ki.

Az anyagot a Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület és a Tarsoly Ifjúsági Egye-
sület készítette azzal a céllal, hogy a 
katonák életét bemutassa a ma ifjúsá-
gának, példát adjon kitartásból, szor-
galomból, hivatástudatból. 

Csákvárra a Vértes Múzeum Baráti 
Köre Egyesület meghívására Bokodi 
István egyesületi elnök és Tóth Ár-
pádné, a programok „motorja” hoz-
ták el a Katonaportrékat.

A Tarsoly Ifjúsági Egyesület elnöké-
nek üdvözlő szavait dr. Szeredi Pé-
ter, az egyesület tagja tolmácsolta 
a megjelenteknek. A végén saját, 
katonasággal kapcsolatos élményeit 
osztotta meg a közönséggel.

„Katonás élmény” A Honvéd Hagyományőrző Egyesület 
elnöke, Lévai Miklós beszélt a kiállí-
tás létrejöttéről, róla is készült egy 
tabló. Nagyon érdekes volt Dániel 
Magdolna fotóművész élménybe-
számolója a portrék készítéséről. A 
hallgatóság férfi tagjai arcán látszott, 
hogy visszagondolnak katonakoruk-
ra, élményeikre.

A csákvári hivatásos katonák közül 
Mester Edit mondta el, hogyan lett 
hivatásos katona, és beszélt az ottani 
versenyeiről.

Zene, zene, zene… A kiállítás megnyi-
tóját színesítette a Székesfehérvári 
Helyőrségi Zenekar rézfúvós kvin-
tettje, akiket elkísért Ruff Tamás kar-
nagy úr is. Arról beszélt, hogyan lett 
a katonazenekar karmestere, milyen 
széles a zenekar repertoárja. Ezt hall-
hattuk is nagy sikert aratott előadá-
sukban.

A megnyitón résztvevők nevében 
köszönöm a szervezők munkáját és 
ajánlom a kiállítást mindenkinek az 
egészségügyi szabályok betartása 
mellett!

 Kunstár Béla
a Vértes Múzeum Baráti Köre Egye-

sület tagja, történelem tanár      

EMLÉKEZÉS A KEDVESNOVÉREKRE

A jelenlevők koszorúval, virágokkal és mécses gyújtással tisztelegtek a hős vitézek 
emléke előtt.
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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

NOVEMBER
15. 11.00  Istentisztelet (vas.)
22. 11.00  Istentisztelet  (vas.)
29. Advent 1. 11.00 Családi istentisztelet

DECEMBER
6.   Advent 2. 11.00  Istentisztelet  (vas.)
13. Advent 3. 11.00  Istentisztelet  (vas.)
20. Advent 4. 11.00  Istentisztelet  (vas.)

Luther Márton a következőket írta Johann Hessnek, amikor 1527-ben Wittenbergben kitört a 
pestisjárvány:
′′ Imádkozni fogok Istenhez, hogy kegyesen őrizzen meg és védjen meg minket. Magam pedig 
fertőtlenítek, segítek frissen tartani a levegőt, gyógyszert beadni és azt magam is beszedem.
Elkerülöm a helyeket és az embereket, amikor nem szükséges a jelenlétem, nehogy engem 
megfertőzzön, majd másokat is megfertőzzön a hanyagságom, ami esetleg halálukhoz vezet.
Ha Isten el akar vinni, tudja, hol talál meg. Addig is azt teszem, amit elvár tőlem, és nem leszek 
felelős a saját halálomért vagy mások haláláért. De ha a szomszédomnak szüksége van rám, 
nem kerülöm, hanem bátran megyek hozzá.
Az istenfélő hit tehát nem tapintatlan, nem vakmerő, és nem is teszi próbára Istent.”

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).

November hónap igéje:
Isten mondja: „Sírva jönnek, és fohászkodnak, miközben vezetem őket.”
Jeremiás 31,9a

Eseménynaptár
2020.11.1. – 2020.12.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébániánk elérhetőségei

Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7. 
Hivatal telefonszáma: 22-354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: kedd kivételével hétköznapokon 8.00-12.00

Temetési ügyintézés:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix  20-388-0625

Lelkipásztorok:
Plébános: Gerendai Sándor  70-397-5935
Plébános helyettes: Bódai József 

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:  6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  18.00 szentmise
Kedd:  6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  18.00 zsolozsma és áldoztatás
Szerda: 7.00    szentmise
Csütörtök: 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
Péntek: 6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
Szombat: 18.00 szentmise

       Vasárnap: 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 olvas-
hat, 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
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 )

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.

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

VÁROSI ESEMÉNYEK
NOVEMBER
7.       15.00  Az otthon • Klasszikus zenei válogatás • Színházterem
28.    19.00  Péntek 13, a szerelem napja  • Színházi előadás • Színházterem
29.                  Advent 1. vasárnapja

DECEMBER
5.                   Földre száll a hóember • Interaktív Mikulásműsor • Színházterem
6.                    Advent 2. vasárnapja
12.                Karácsonyi kavalkád • Színházi előadás • Színházterem
13.                 Advent 3. vasárnapja
20.                 Advent 4. vasárnapja
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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.

 JOBB MOTORTELJESÍTMÉNY
 TISZTÍTJA ÉS TISZTÁN TARTJA A MOTORT
 MEGNÖVELI A MOTOR ÉLETTARTAMÁT

OMV töltőállomás: 8083 Csákvár, Széchenyi út 82.

PRÓBÁLJA KI!  
OMV MAXXMOTION 

100PLUS! 

RESE_225x293_hirdetes_uj.indd   1 2020. 04. 24.   17:42

OMV üzemanyagok Csákváron kizárólag nálunk!
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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:  december 1.

Csákvári Hírmondó

Ez itt az Ön 
hirdetésének a helye.

Legyen Ön is hírdetőnk és 
ismertesse meg 
kínálatát még

 több emberrel!

Hirdetések

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

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

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

Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is! 

Étlapunk megtekinthető a www.oregtolgy.hu oldalon.

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

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

Állunk rendelkezésükre! Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Pálfi Sarolta temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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!  

Csákvár-Gánt Tv
N O V E M B E R  H A V I  M Ű S O R A

November
November
November
November
November
November
December
December
December

12. cs.
16. h.
19. cs.
23. h.
26. cs.
30. h.
3. cs.
7. h.
10. cs.

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

Mesemondó verseny
El Camino
Háry János Csákváron
Az ember tragédiája
Testületi ülés 
Testületi ülés (ism.)
Advent 1. vasárnapja
Mikulás
Advent 2. vasárnapja

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása. Tel.: +36-70-548-1602

APRÓHIRDETÉS

DOLGOZZON
OTTHON!

DísZDObOZOk HajTOGaTása
és egyebek elérhetőségei
érD: 06-90-60-36-07

(audiopress.iwk.hu 
635 Ft/min, 06-209104517)

FENYŐVÁSÁR
Csákvár, Dobogó utca 41.

December 12-től mindennap 8:00-17:00-ig
Normand:  9 000 Ft/db 
Ezüsfenyő:  6 500 Ft/db
Lucfenyő:  5 500 Ft/db

     
     Tel:  06 20-408 2015
              06 20-520 0728


