KLÍMASTRATÉGIA
Az önkormányzat a térségi lakosság számára helyi programsorozatot szervez a klímatudatosság
megteremtése érdekében.
2-3. oldal

ISKOLAI HÍREK

HIVATALI HÍREK
Csákvár Város Képviselő-testületének írásos tájékoztatója.

3. oldal

KÉPÜNK VAN RÓLA

Színes iskolai beszámoló és tanulóink versenyeredményei.
4-7. oldal

Képes tudósítások városunk
életéből, az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.
8-9. oldal

Csákvári Hírmondó

XXXI. évfolyam 8. szám 2021. augusztus

A szennyvízcsatornahálózat fejlesztése
Tisztelt Csákvári Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 jelű,
„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és- kezelési fejlesztés
6. (ÉKDU 6.)” elnevezésű projekt
keretében Csákváron szennyvízfejlesztési munkák befejeződtek. A településen már csak az elmaradt közterületi helyreállítások folynak.
Kivitelező az elkészült, üzemelésre
alkalmas szakaszokat ütemezve átadta a szolgáltatónak, melyet követően
a lakosok ráköthetnek a hálózatra.
A szennyvíztelep fejlesztése befejeződött, a próbaüzem lezárásra került.
A telep folyamatosan működik, fogadni tudja az új rákötésekből adódó
többlet szennyvizet.
A bekötési megrendelőt és a tájékoztatókat kiértesítéssel együtt eljuttattuk az érintett lakosoknak. Aki
kézhez kapta ezen nyomtatványokat
az megkezdhette a fenti, rákötési folyamatot. Azok a lakosok, akik valamilyen oknál fogva nem jutottak el
a nyomtatványok, kérjenek a közös
önkormányzati hivataltól (ügyfélszolgálattól, Tel.: 22/582-310).
A kitöltött nyomtatványt kérjük az Önkormányzat Műszaki Irodáján leadni.

Ezt követően a belső hálózat kiépíthető, mely a lakosság feladata. A
csatlakozási pont átvételét a Fejérvíz
Zrt. képviselője szakfelügyelet keretében veszi át. Ennek érdekében keressék telefonon a lenti telefonszámon a Fejérvíz Munkatársait.
A bekötési megrendelő beérkezését követően a Fejérvíz Zrt. minden
lakosnak kipostázza a szolgáltatási
szerződést.
A rákötés egyszeri szakfelügyeleti
díja szolgáltató felé bruttó: 8890,Ft/alkalom, ezen felül se a szolgáltatónak, se az Önkormányzat felé
egyéb fizetési kötelezettség nem
terheli a szennyvíz hálózatra történő
rákötést.
A szennyvízhálózatra ténylegesen
rákötni csak a FEJÉRVÍZ ZRT. képviselője által elvégzett helyszíni ellenőrzést követően megengedett!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a szennyvízhálózat fejlesztési
projekt a következőket tartalmazza:
826 db házi bekötés, 16 405 m gravitációs gerincvezeték, 2250 m nyomóvezeték, 1 db új építésű közterületi
átemelő, 19 db házi átemelő építése
és szennyvíztelepen új berendezések
építése.

A jelenleg érvényben lévő szerződés
szerint a kivitelezés végső határideje 2021. augusztus 10. Ezt követően
kerül sor az üzembe helyezésre. A
jogszabályok szerint a lakosságnak
kötelessége az üzembe helyezésig,
illetve legkésőbb 2021. december
31. napjáig az újonnan kiépített
szennyvízcsatorna
hálózatra rákötni. 2021. december 31. napot
követően azok a lakosok akik nem

kötöttek rá a közüzemi szennyvízhálózatra, kötelesek talajterhelési
díjat fizetni (ennek díja 3600,- Ft/
fogyasztott ivóvíz m3). Ezen felül a
szolgáltató kérheti az illetékes hatóságot (Járási Hivatalt), hogy kötelezze az ingatlan tulajdonosát a
rákötésre.
Csákvár Város Önkormányzata

Útfelújítás
Csákváron
A Temető és az Árpád utcák felújítására a Belügyminisztérium által
kiírt Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása
elnevezésű kiíráson Önkormányzatunk 15.029.518 Ft támogatást
nyert. A beruházáshoz szükséges volt
7.503.572 Ft önerő biztosítása. A kivitelezés 2021. július 22 és augusztus
3 között valósult meg.
Köszönjük türelmüket!

KLÍMASTRATÉGIA

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csákváron
Csákvár
Város
Önkormányzata
2019-ben sikeresen pályázott a
KEHOP-1.2.1-18 konstrukció keretében kiírt pályázati felhívásra, amely
során közel 20 millió forintnyi vissza
nem térítendő pályázati forráshoz jutott hozzá.
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00127 azonosítószámú, „Helyi klímastratégiák
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
Csákváron” elnevezésű projekt keretében az önkormányzat vállalta,
hogy a térségi lakosság számára helyi
programsorozatot szervez a klímatudatosság megteremtése érdekében,
továbbá a helyi klímastratégia elkészítésével és elfogadásával felelősséget vállal a helyi/térségi klímaváltozás elleni küzdelemben is.
A projekt célja:
A projekt átfogó, általános célja az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és -kezelés
előmozdítása, továbbá a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás
hatékonyságának előmozdítása, valamint az energia- és klímatudatosság elterjesztése a lakosság körében.
A projektről:
A projekt megvalósítása 2019.08.01től 2021.10.29-éig tart.
A projekt két fő tevékenységet foglal
magába:
1) Települési klímastratégia elkészítése.
2) Szemléletformálási programsorozat megvalósítása:
A szemléletformálási programsorozat célja a klímaváltozással összefüggő jelenségek bemutatása, és a teljes lakossághoz való eljuttatása nem
csak Csákváron, hanem a térségben
is. A következő programok valósulnak meg a projekt során:
• Intézményi, települési illetve több
településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása;
• Települési figyelemfelhívó akciók
megvalósítása;
• Helyi szereplők szemléletformálása,
ennek keretében tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése
és lebonyolítása a projektben érintett
intézmények munkavállalói számára;
• Gyakorlatorientált ismereteket
átadó, pozitív, a mindennapos tevé-
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kenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi
és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása;
• A felhívás fő céljához kapcsolódó
szakirányú tanulmányi kirándulások,
szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való
részvétel támogatása.
Klímastratégia
A települési klímastratégia elkészítése és elfogadása a projekt egyik fő
tevékenysége, küldetése.
Miért van szükség a települési szintű
klímastratégiára?
A klímaváltozás jelensége széles
körben ismert, azonban a változás
mérséklésének lépései és az alkalmazkodás technikái már jóval szűkebb körben terjedtek el. Ugyan a
klímaváltozás jelensége és hatásai
szerte a Földön érezhetők, de a cselekvés lehetősége az állampolgárok
számára elsősorban helyben, közösségükben, lakóhelyükön adott. Ezért
nagyon fontos, hogy minden lakóhelyi közösség pontos tudással rendelkezzen arról, hogy mekkora a hozzájárulása a klímaváltozáshoz és milyen
éghajlatváltozási problémakörök veszélyeztetik a mindennapjait. A cselekvés eredményessége, hatékonysága két fő tényezőtől függ, egyrészt
egy célirányos klímapartnerség meglététől és működésétől, másrészt a
cselekvés fő irányait kijelölő stratégiai dokumentum kialakításától.
A települési klímastratégia a helyi klímaváltozással összefüggő folyamatokat térképezi fel, célokat és intézkedéseket tűz ki, hogy a helyi/térségi
rendelkezésre álló eszközöket milyen
irányban szükséges módosítani annak érdekében, hogy a felnövekvő
generáció számára is a jelenlegi életkörülmények adottak lehessenek.

lemmel összefüggő fejlesztéseket
elvégezni. Három területre oszlik:
Mitigációs célok (ÜHG kibocsátás
csökkentése), Adaptációs célok (a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás)
és szemléletformálási célok (a térség
lakosságának ismeretkörbővítése).
Mitigációs célok
• ME A település energiafelhasználásból adódó ÜHG kibocsátásának
csökkentése
• MK- Közlekedési eredetű ÜHG kibocsátás csökkentése
• MH- Hulladék eredetű ÜHG kibocsátás
Adaptációs célok
• Aá1 - Adaptív kapacitások növelése
• Aá2 - Területgazdálkodás és építészet (alapifnrastruktúra is)
• Aá3 Zöldterület és erdővagyon
• Aá4 Helyi együttműködés
• Aá5 Villámárvizek
Szemléletformálási célok
• Sz1 - Energiahatékonyság
• Sz2 - A lakosság tájékozottságának
növelése
• Sz3 - A fenntarthatóság és klíma
ismeretek megjelenítése a helyi oktatásban
• Sz4 - Fő érintetti célcsoportok aktivizálása helyi kampányokkal
A települési klímastratégia intézkedései 1.
Mitigációs intézkedések:
M1-Lakossági és ipari energetikai fejlesztések támogatása
M2-Önkormányzati energetikai fejlesztések megvalósítása
M3-Központi szolgáltató épületek
energetikai célú fejlesztése – energetikai fejlesztésekmegvalósítása
M4-Barnamezős területek rekultivációja és szolgáltató szektor fejlesztése

M5-Izzócsere program megvalósítása
M6-Közlekedési fejlesztések
M7-Biomassza alapú energiatermelés meghonosítása a településen
A mitigációs (ÜHG kibocsátás csökkentést célzó) intézkedések alatt elsősorban a helyi lakossági, ipari, önkormányzati, illetve önkormányzati
fenntartású intézmények energetikai
fejlesztését (pl.: korszerű épületszigetelés, megújuló energiaforrások
használata stb.) értjük, de ide tartozik a barnamezős területek, újrahasznosítása, vagy a helyi/térségi
közlekedés klímabarát irányba való
elmozdulása (pl.: alternatív hajtásláncú közlekedési eszközök támogatása, a kerékpáros közlekedés fejlesztése, stb.).
Adaptációs intézkedések:
Aá1-Fenntartható
vízgazdálkodás
megteremtése
Aá2-Komplex tervek kidolgozása a
szélsőséges időjárási és egyéb adaptációs helyzetek kezelésére
Aá3-Partnerség kialakítása
Aá4-Zöldfelületek fejlesztése
Aá5-Erdészeti beavatkozás- a helyi
erdővagyon védelme az erdőtüzekkel és az éghajlatváltozás káros hatásaival szemben
Aá6-Villámárvíz és belvíz problémák
kezelése – soft eszközökkel
Aá7-Villámárvíz és belvíz problémák
kezelése – hard eszközökkel (beruházásokkal)
Az adaptációs intézkedések (klímaváltozáshoz való alkalmazkodás) a
városi infrastruktúra olyan jellegű
módosítására, változtatására, fejlesztésére vonatkoznak, amelyek
bevezetésével Csákvár sokkal hatékonyabban tudja felvenni a „harcot”
Folytatás a következő oldalon.

A települési klímastratégia jelmondata:
Csákvár lehetőségeihez mérten megőrzi természeti és épített örökségét,
megóvja lakosságát az éghajlatváltozás káros hatásaitól, illetve csökkenti
üvegházgáz kibocsájtását.
A települési klímastratégia célrendszere:
A klímastratégia célrendszerének
meghatározására azért van szükség,
hogy a egyértelműen, világosan lássuk azokat a területeket, amelyeket
esetében szükséges a klímavéde-

Csákváron már megvalósult, klímaváltozással összefüggő jó példa

Testületi hírek
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2021. július 12én 19-én, 27-én megtartott ülésén a
következő döntéseket hozta:
Döntött a Csákvári Mese-Vár Óvoda
és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzat jóváhagyásáról, majd az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. elnevezésű
pályázat megvalósításáról, melynek
keretében bruttó 15.029.518 forint
pályázati támogatással és bruttó
7.503.572 forint önerő biztosításával
felújításra került az Árpád utca és a
Temető utca I. szakasza.
Elfogadásra került a 0233, 0234,
0235/2, 0236 önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására ér-

Folytatás az előző oldalról.

a gyorsuló klímaváltozással szemben.
Az intézkedési javaslatok kitérnek a
fenntartható vízgazdálkodásra, a szélsőséges időjárások okozta káresemények csökkentésére (pl.: hőhullámok;
hirtelen lecsapó viharok; villámárvizek; aszály); zöldfelületek fejlesztésére, erdővagyon megőrzésére.
Szemléletformálási intézkedések:
Szá1-Energiatudatosság ösztönzése
és energetikai szemléletformálás
Szá2-Szemléletformálási és tájékoztató kampány megvalósítása
Szá3-A fenntarthatóság és klíma ismeretek megjelenítése a helyi oktatásban
Szá4-Fő érintetti célcsoportok aktivizálása helyi kampányokkal
A szemléletformálási intézkedések
egészítik ki a mitigációs és adaptációs intézkedéseket, ugyanis ezzel az
intézkedési csomaggal lehet elérni
az érintett célcsoportoknál az egyes
fejlesztésekre vonatkozó széleskörű,
társadalmi elfogadottságot. A szemléletformálási intézkedések alatt elsősorban a felnőtt lakosság és a diákok klímatudatossággal kapcsolatos
ismereteinek bővítése kerül javaslatként meghatározásra különböző
programsorozatokon keresztül.

kezett ajánlat, így az ingatlanok ös�szevonását követően sor kerülhet az
értékesítésre.

Zsigmond László magánvállalkozó tüdőgyógyászati magán-szakrendelés
céljára veszi bérbe a helyiséget.

Határozat született a Csákvár 102
helyrajzi számú ingatlan esetében az
elővásárlási jogról való lemondásról.

Elfogadásra került az önkormányzat
által benyújtott, folyamatban lévő
pályázatokról szóló tájékoztató, majd
döntés született a Tour de Hongrie
2022. évi rajtváros pályázatán való
részvételről.

2021. július 19-i rendkívüli ülésen
döntés született Mészáros Tamás
képviselő személyes érintettségéről,
döntéshozatalból történő kizárásáról, majd elfogadásra került a bérleti
jogviszony létesítésére és telephely
bejegyzésre vonatkozó kérelem a
078/2 hrsz-ú ingatlanra.
Elfogadásra került a szakrendelő helyiségének bérbeadásáról szóló határozati javaslat, melynek során Dr.

A következőkben döntött a talajterhelési díjról szóló 13/2016. (VII.18.)
önkormányzati rendelet módosítása előtt szükséges hatósági véleményeztetés lefolytatásáról, a közétkeztetési díjak módosításáról, a
Sportközpont épületében értéknövelő beruházásról, a központi orvosi
ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési

eljárásának lefolytatására vonatkozó együttműködési megállapodásról
és ajánlati felhívásról, valamint a
központi orvosi ügyeleti szolgálatás
működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről.
Zárt ülésen a Kulturált Környezetért
Díj adományozásáról döntött a Képviselő-testület három esetben. Csákvár Város Díszpolgára kitüntető cím
az idei évben nem kerül átadásra,
illetve a fiatalok lakhatási feltételeinek támogatására vonatkozó felhívás
is eredménytelenül zárult.
Két esetben döntött meglévő lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról.
Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Ünnepi
program
Színházi
hírek
Színházi évadunk az évadzáró operett-musical gálával ér véget. A
Rátonyi Róbert Színház évadzáró
gálájára 2021. augusztus 28-án,
szombaton 19.00-kor kerül sor. Ezen
alkalomból a zenés műfaj nagyjai
Hajmási Pétertől a Padlás Rádiósán
keresztül Bicska Maxiig számos karaktert megidéznek és képzeletben
elrepítik a publikumot Budapesten át
Párizstól a szép városig, Kolozsvárig.
A műsorban fellép Bódi Barbara,
Mahó Andrea, Kovács Szilárd és
a konferanszié szerepét is betöltő
Csengeri Attila, maga az Operaház
fantomja. Közreműködik a Rátonyi
Róbert Színház tánckara Hábel Ferenc vezetésével. A program 2×50
perces. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Jegyeket a www.csakvarszinhaz.hu
oldalon vagy személyes az előadás
kezdetéig a Floriana Könyvtár épületében lehet vásárolni.
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Július az iskolában
A táborozások hónapja

Napközis Erzsébet tábor
Egész júliusban zajlottak a különböző
táborok, melynek nagy része ingyenes,
vagy mérsékelt árú volt.
Napközis jellegű (otthon aludtak a gyermekek) és bentlakásos táborokat egyaránt biztosítottunk diákjainknak.
A napközis Erzsébet-táboraink semmibe sem kerültek a szülőknek, mindössze 500 Ft regisztrációs díjat kellett
jelentkezéskor kifizetni. Ezek „bázisa”
iskolánk épülete volt, de gyakran kirándultak a táborozók közelebbi és távolabbi helyekre egyaránt. A pedagógusok
nem sajnálták az energiájukat, minden
turnusnak más és más programot szerveztek, hiszen voltak olyan gyermekek,
akik heteken keresztül velünk voltak. Átlagosan 40 gyermek vett részt egyszerre
a programban. Bizonyítványosztáskor
minden diák rövid ismertetőt kapott arról, hogy milyen programokat szerveztünk számukra.
Miután a második turnusban megismerkedtek tanulóink a lovagi erényekkel és az illendő magatartással,
kirándultak egy nagyot Visegrádon, a
lányokból udvarhölgyek lettek, a fiúkat
pedig lovaggá ütöttük.

Szappan átadása az évzárón
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A harmadik turnusban Csákvári törpök
„tablóját” állították össze. Kartonpapír,
zseníliaszálak, filctoll és gyöngyök segítségével mindenki elkészítette a maga
képmását, mely lepedőre tűzve egész
héten a tábor helyiségét díszítette,
pénteken pedig hazavihették a tanulók.
Andi bohóc lufikból megformálta az
olimpiai ötkarikát. Megbeszélték, hogy
mit jelképeznek a színek, milyen nemzetek zászlóit ismerik a tanulók, milyen
sportágakat ismernek. Így életkoruknak
megfelelően, játékosan foglalkoztak az
olimpiával a kisdiákok. Busszal Esztergomba utaztak, ahol a Geoda Interaktív
Ásvány – és Őslénykiállítást tekintették
meg. Ennek keretében aranymosás,
ékszerkészítés, ősmaradványkutatás
is szerepelt a nap programjában. Fe-

lejthetetlen két órát töltöttek itt a gyerekek. Nemcsak ismereteik bővültek,
hanem kincskeresőként mindenki ajándékokkal jöhetett el a múzeumból. A
kedves, ötletes feladatok, az érdekesen
berendezett termek végig lenyűgözték
a gyerekeket. Volt olyan kislány, aki azt
kérte születésnapjára, hogy látogathasson el ide a családjával is! Az ebédet a
Duna partján fogyasztották el, különböző vízi közlekedési eszközöket figyelhettek meg, majd a Mária Valéria híd
közepéig sétáltak, hogy elmondhassák,
jártak Szlovákiában is. Gyönyörű kilátás
mellett beszélgettek arról, hogy a Duna
miért fontos az életünkben.
Nem maradt el a pusztabuszozás sem
az Esterházy-park árnyas fái alatt. Megismerkedtek a kovácsmesterséggel, a
bőrözés kézi- és gépi eszközeivel, a lószerszámok készítésével is.
A székesfehérvári kirándulás is nagyon
jól sikerült a Koronás Parkba. A gyerekek
nagyon élvezték a különböző szabadtéri játékokat. Türelmesen sorba álltak a
kedvenc hintákhoz és forgókhoz, pedagógusaink figyeltek arra, hogy igazságosan mindenkinek jusson megfelelő idő
a játék kipróbálásához.
A negyedik turnusban is tudtak a leleményes tanárok, olyan új és érdekes

programot összeállítani, hogy azok a
gyermekek se unatkozzanak, akik az
előző három hetet is az Erzsébet-táborban töltötték.
A sport, művészet, különböző játékok,
Márti néni lufis tornája, sok vidámságot nyújtott mindenkinek. Az úgynevezett Kovács-módszer lufis gyakorlatait
szinte minden nap érdemes elvégezni, hiszen az élményeken túl fejleszti a
finommotorikát, az ügyességet, a figyelmet és a szerialitást.
Sikerült beszerezni egy nagyszerű, új
babzsákfotelt, amivel az ebéd utáni pihenőidőt szerettük volna kényelmesebbé
tenni a gyerekek számára. Nagy sikere
volt, komoly beosztást kellett készíteni,
hogy mindenki élvezhesse a kényelmét. A művészeti délelőttön különleges
kézműves technikát mutattunk meg a
gyerekeknek. Meghívtunk egy olyan alkotóművészt, aki vasaló és színes anyagdarabok segítségével textilképet varázsolt a csemetékkel, amit természetesen
boldogan haza is vihettek. Vendégünk
volt Horváth Irma és Varró János népzenész is. A templomkertben kaptunk he-

lyet, hogy árnyas, lombos környezetben
adhassák elő hangszerbemutató műsorukat „Zenél az erdő” címmel. Takarókra
feküdtek ki a gyerekekkel, majd táncra is
perdültek a koncert végén.
A tábori programból sosem maradhat
el egy kirándulás külső helyszínre. A
Budakeszi Vadasparkot választotta ez
a turnus, ahol felkészült animátor vitte
végig a csoportot egy erdei útvonalon.
Ügyességi feladatokat, fejtörőket kellett megoldani, hogy a program végére
minden rejtély megoldódjon.
Reméljük, sok élménnyel lettek gazdagabbak kedves diákjaink!
Iskolánk az idén bővítette a nyári táborozási lehetőségeket az Erdei Vándortáborral. A programhoz öt pedagógusunknak többnapos táborvezetői
tanfolyamot kellett elvégeznie, és záróvizsgát tennie az erdőjárással kapcsolatos ismeretekből.
Célul tűztük ki, hogy a gyermekek személyes tapasztalataikkal egészíthessék
ki az iskolában tanultakat az erdőkről,
miközben a „kütyük” világából a gyalogos turista életformába csábítsuk őket

egy hétre, ezért csatlakoztunk az Országos Erdészeti Egyesület programjához. Elsőként a legközelebbi útvonalat,
a Vértes hegységet választottuk. Ez a
program nem volt ingyenes, de államilag támogatott lehetőséghez jutottunk.
Július 5-én reggel indult a lelkes csapat Mórra, amit Németh Zsolt saját
autóbuszával felajánlásként biztosított
részükre. Ezután a hatalmas túrahátizsákokkal birtokba vették a vértesi rengeteget. Kiépített sátorszállások várták
őket 2-2 éjszakára, néhol áram, térerő,
esetleg meleg víz nélkül. Viszont ívóvíz
és mosakodási lehetőség mindenütt
rendelkezésükre állt. A vidám hangulat mindenütt feledtette a megszokott
komfort hiányát. Minden nap túráztak, hol a szálláshelyre a maguk cipelte csomaggal, hol körtúrára a környék
látnivalóihoz. Jártak a Csuka-forrásnál,
a Csókakői várnál, Szentgyörgyvárnál,
Kőhányáson, ittak a Vár-forrás vizéből,
a Gerencsérvárnál eljátszották annak
legendáját, lábukat áztatták a Dobaitóban, felmásztak Oroszlánkő várához
és a barlanghoz, gyűjtötték Szent László
pénzét. Eközben a Vértes növényeivel
(pl: tölgy, bükk, gyertyán) és állataival
(pl: havasi cincér, szarvasbogár) ismer-

Vándortábor

kedtek. Emlékezetesek maradnak a vicces reggeli tornák, a sok közös játék, a
kézműveskedések, a szalonnasütés és
az éjszakai túra bátorságpróbával. Az
utolsó esti játékos táborzárón teljesítménye elismeréseként mindenki megFolytatás a következő oldalon.

Vándortábor
  5

Folytatás az előző oldalról.

kapta a Kodolányi Borbála által készített
emlékérmet, amiért köszönettel tartozunk neki. Végállomásként vasárnap az
oroszlányi Bányászati Múzeumba érkeztek. Itt kisvonatoztak és a szénbányászat
módjával ismerkedtek meg. Minden
résztvevőt hatalmas dicséret illet, nagy
próbatétel volt ez a hét! Nagyon reméljük, hogy egy életre szóló élményt
jelentett a tábor, és jövőre új helyszínen
is ilyen lelkesen vesznek részt!
Köszönjük a kedves szülők segítségét az
oda- és hazaszállításban!
Szintén elsőként sikerült ingyen táboroztatni iskolánk tanulóit a Balatonnál.
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42 diákunk izgalmas, kalandos és programokban gazdag hetet töltött Zánkán,
az Erzsébet-táborban július 18 – 23
között. Az élmények sora az utazással
kezdődött, hiszen volt olyan kisgyermek, aki most utazott először vonattal.
A csákvári gyerekek a napfényt jelentették a Balatonon, a napsárga altábor
tagjai lettek, vidám sárga egyenpólót
és sapkát kaptak. Rögtön meg is tanulták a közös indulót, csatakiáltást,
amit az esti tábornyitó ceremónián a
zászlófelvonás után elő is adtak. Színesebbnél színesebb programok voltak
egész héten: vicces fizikai kísérletek
szárazjéggel és folyékony nitrogénnel,
tervezhettek a gyerekek 3D-ben, prog-

Balatonboglár
ramoztak robotot, melyeknek ezt követően szumóbajnokságot rendeztek.
A nagyobbak kalandparkban tehették
próbára erőnlétüket és bátorságukat, a
kisebbek középkori csatajátékban tanultak harci stratégiákat. Érzékenyítő foglalkozásokon megtanulták jelnyelven
a színeket, a hét napjait, kipróbálták a
csörgő labdát, versenyeztek kerekes�székben, penne tésztát fűztek spagettire anélkül, hogy kezükkel segítették
volna a műveletet, nemezlabdát készíthettek ajándékba.
A feledhetetlen élmények sorát gazdagította a sétahajózás a magyar tengeren, Kállay-Saunders András koncertje,
a közös kertmozizás, az éjszakai túra,
melynek során Harry Potter világába és
indián tollak nyomába eredtek a gyerekek. Az utolsó előtti napon pedig nem
maradhatott el a sárkányhajózás sem!
A tábort a szervezők színvonalas műsorral, koncerttel, tűzijátékkal és diszkóval
zárták.
A strandolások alkalmával természetesen volt lángos, fagyi, jégkása, de kagylógyűjtés, és iszapcsata is.
A hét gyorsan elszállt! Barátságok kötődtek, szerelmek szövődtek! Pénteken
nehéz szívvel mondtak búcsút a gyerekek a tábornak, Zánkának. A fehérvári
vasútállomáson megérkezéskor a családtagok és az utazóközönség örömére

előadták a gyerekek az altábori indulót!
Allé, allé Zánka!
Büszkék vagyunk rá, hogy minden gyermek ingyen nyaralhatott a Balatonnál,
aki szeretett volna. Reméljük, jövőre is
lesz lehetőségünk Erzsébet-táborokra
pályázni!
Hagyományos Alkotótáborunk idén Fehérvárcsurgón került megrendezésre.
Bár ez volt az egyetlen olyan táborunk,
ahol a szülők a teljes költséget fizették,
nagy volt a részvételi arány. Minden
diák kibontakozhatott a hét során, a
legkülönbözőbb kreatív tevékenységekből válogathatott az aktív gyerekcsapat.
Sok emléktárggyal és élménnyel tértek
haza.

2021-ben immár 19. alkalommal
szervezhettük meg hagyományos
balatoni táborunkat. Nagy örömünkre alkalmunk volt 43, többségében
csákvári diákkal egy hetet eltöltenünk Balatonbogláron, lelkes szülői
és helyi vállalkozók támogatásának
segítségével. Az időjárás minden
egyes nap lehetővé tette, hogy a
strandon töltsük a napunk nagy részét, majd az estéket a táborhelyünkön sporttal, rajzolással, szalonnasütéssel, énekkel és tánccal koronáztuk
meg. A gyerekek között voltak első
táborozók és természetesen olyanok is, akik évek óta visszatérőek. A
csapat korosztálya hihetetlen széles

körű volt, az első osztályosoktól, egészen a középiskolásokig jelentkeztek
a diákok.
Bízunk benne, hogy a tartalmas
programoknak, jó hangulatnak és a
régi vagy éppen frissen alakult barátságoknak köszönhetően jövőre is
együtt leszünk, sőt kedvet kapnak
mások is, hogy közös élményeket
gyűjtsenek velünk. Mert mi „ott leszünk”! Jankyné Kővári Csilla, Takácsné Járosi Zsuzsanna, Szakálné
Dornyi Erzsébet, S. Molnár Gyuláné,
Wisniewskiné Gulyás Anita, Csányi
Noémi, Tóthné Szakács Noémi

Közben szorgalmasan készülünk a következő tanévre. Meszelés, festés zajlik,
egy cégtől kaptunk jó állapotú használt számítógépeket, melyek üzembe
helyezése folyamatban van, mindent
igyekszünk előkészíteni a gyermeksereg
fogadására.
Nekik még nem kell az iskolára gondolniuk.
A pihenés, napozás, kirándulás, sok játék ideje van.
Szép nyarat, tartalmas, közös programokat kívánok mindenkinek!
Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető
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Képünk van róla

Polgáror Nap Csákváron
2021.07.10.
„Harminc éves az Országos Polgárőr
Szövetség”
„30 éve együtt a Települések Biztonságáért”
A Polgárőrségnek, mint civil szervezetnek alapvető feladata a települések békés nyugalmának, biztonságának segítése, a felmerülő helyi
közbiztonsági problémák megoldásának sajátos civil segítése. A Polgárőrtörvény ugyan biztosit jogosítványokat, de a legnagyobb lehetőség a
jó feladatellátásra az összefogásban
rejlik. Csákváron ez működik, a civil
egyesületekkel, az önkormányzattal
és a rendőrséggel az összefogás sikeres. Most a járványhelyzetben még
fokozottabb összefogásra van szükség. Erősíteni az együttműködést a
szomszédos települések polgárőreivel, gyakorolni a közös feladat ellátásokat.
A mostani nyár kicsit békésebb (az
embereknek jelenleg a Covid okozta
MENTÁLIS hullámmal is küzdeni kell),
de készülnünk kell a negyedik hullám
beköszöntére.
A szabadabb nyár - jó lehetőség,
hogy a vállalt feladataink jobb ellátásához összerendezzük sorainkat.
Az országban 62 000 polgárőr -ebből
Fejér Megyében majd 1500 fő polgárőr- most is azon dolgozott, hogy
az együttműködésünket erősítsük.
A Csákvári Polgárőrség kapta feladatául, hogy megszervezze a „Fejér Megyei Polgárőr Napot”.
A megyei találkozó immár a 21. volt.
Az elsőt is itt Csákváron rendeztük
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22 évvel ezelőtt. Fontos volt, hogy a
címben megjelölt elvárásnak is megfeleljünk.
A Polgárőr Nap az egyesületek érkezésével, regisztrációjával indult, a
rendezvényen részt vett 36 egyesület
427 fővel és 20 fő meghívott VIP vendéggel. Vezetői szinten képviselték
magukat a megye állami, rendvédelmi és önkormányzati szervezetei.
A résztvevők száma a közreműködőkkel együtt az engedélyezett 499
fő volt.
A Megnyitó ünnepség a magyar és
a csákvári zászló behozatala után a
Himnusszal kezdődött, majd Csákvár
város polgármesterének köszöntője
következett. Az elnökségből köszöntőt mondott még a FMRFK képviselője, az Országos Polgárőr Szövetség
elnökhelyettese, majd a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Cseh
István értékelte a Fejér Megyei Polgárőrök 2020 évi munkáját. Köszönetet mondott a járványhelyzetben
végzett munkájukért, elismeréseket,
tárgyjutalmakat adott át.
Szakmai programjaink: lövész verseny, kresz totó, szituációs feladatok
(A Székesfehérvári Polgárőrség biztosította), polgárőr egészségsátor.
Szabadidős programok: lovagoltatás,
pusztabuszos túra, városjáró túra,
Múzeum látogatás és Cuki túra.
Színpadi programok:
• A Saarer Tanzengruppe Szári Nemzetiségi Néptánc Egyesület műsorát
láthatták.

• Mészáros János Elek operaénekes
szórakoztatta a közönséget.

Szakál Borostyánnak az egész napos
munkáját.

• A Csákvári Összhang Kamarakórus
műsora nagy tetszést aratott.

• A rendezvény hangosítását Zolnai
Sándornak és segítőinek.

• Haraszti Elvira és Kovács Szilárd, a
Rátonyi Róbert Színház fiatal művészei nagysikerű fináléval szerepeltek.

Köszönjük az aktív segítő tevékenységet:
a Csákvári Polgárőrség közreműködő tagjainak, a Vértesboglári Polgárőrségnek, a Székesfehérvári Polgárőr
Egyesületnek, a FMPSZ elnökségének, a Csákvári Önkormányzat munkatársainak, a Csákvári Lovas Barát
Egyesületnek, a CSTE közreműködő
tagjainak, a Kórház nővéreinek. a
Csákvári ÖTE tagjainak, a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesületnek, az
Erdészetnek, a Sportintézmény munkatársainak, a Csákvári Csárdának,
a Kálvária Vendéglőnek, Laci Bácsi
Konyhájának, a Csuta Cukrászdának
és minden helyi támogatónknak.

A Polgárőr Nap zárása: az értékelés
és az eredményhirdetés után tombolasorsolással zárult a rendezvény.
A szervezést és lebonyolítást befolyásolta az érvényben levő környezetvédelmi és járványügyi rendelkezésekések betartása és a nem mindig
hasznos segíteni akarás.
Köszönetnyilvánítás
• Külön köszönjük a támogató segítséget azoknak a polgárőr szervezeteknek, akik díjakat ajánlottak fel.
• A rendezvény műsorvezetőjének,
(a Pesti TV szerkesztő-riporterének)

Setét Vilmos
Csákvári Polgárőrség

Képünk van róla

III. Nádorfi Gabriella Régészeti Emléktábor

a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület vendégei voltunk

2021. július 26. és 30. között került
megrendezésre a III. Nádorfi Gabriella Régészeti Emléktábor, melyhez az Erzsébet Alapítvány Csákvár
Város Önkormányzatán keresztül
leadott pályázatával szereztünk támogatást. A 65 jelentkezett tanuló
ötnapos napközis táborának székhelye a régi iskola épülete volt. Hétfőt
Csákvár megismerésével töltöttük:
ellátogattunk a Vértes Múzeumba
és pusztabusszal felkerestük az emléktáblákat. Délután Knausz Imre és
Venguszt Marcell tartottak egészségügyi előadást a gyerekeknek. Kedden
délelőtt a régészet és antropológia
témájával ismerkedhettünk meg,
melyben a székesfehérvári Szent
István Király Múzeum munkatársai
segítettek minket; a délután során a
kézműveskedés mellett a gyerekek-

Nagyon készültünk az Idősek Otthona lakóival, hogy kicsit kimozduljunk,
hisz a pandémia miatt, már több hónapja az otthon falai közé voltunk
zárva. Az Önkormányzati társulás kisbuszával, kényelmesen érkeztünk az
Emlékházhoz.

HÁZSZÁMTÁBLÁK
Tisztelt Csákvári Lakosok!
A segély szervezetek (mentő, tűzoltó), illetve a lakosságot ellátó
szolgáltatók (posta, csomagokat
kézbesítő vállalkozások, közmű
szolgáltatók) több esetben jelezték,
hogy a hiányzó házszámok miatt
nem találják meg a keresett lakosokat és ingatlanokat.

nek lehetőségük volt fazekaskodásra
Kodolányi Borbálánál, illetve faesztergálás megtekintésére és kipróbálására Boros Ferencnél. Szerdán
hangszertörténeti előadások és
hangszersimogató, délután pedig
fürdés várta a gyerekeket. A csütörtöki napot a parkban töltöttük szabadtéri játékokkal, számháborúval,
kézművesmunkával, de a Csákvári
Önkéntes Tűzoltók is meglátogattak
bennünket. Pénteken Oroszlányban
kirándultunk, tárlatvezetéssel megnéztük a Kamalduli Remeteséget
és a Bányászati Múzeumot, majd
Vérteskozmán zártuk a napot. Reméljük, hogy a táborozók jól érezték
magukat és jövőre is együtt táborozhatunk! Köszönjük minden segítőnknek és támogatónknak a tábor sikeréhez való hozzájárulását.

Felhívom az ingatlan tulajdonosok
figyelmét, hogy az érvényben lévő
jogszabályok alapján minden ingatlanra kötelező házszámtáblát a
közterületről, illetve a magánútról
jól látható helyen elhelyezni. Ezt a
tulajdonosnak saját költségén kell
elvégezni.
A lakossági ellátás érdekében kérjük önöket, hogy a házszámtáblát
a házra, vagy az utcai kerítésre helyezzék el.
Kiss Jolán
címzetes főjegyző

A látogatás apropóját az Esterházy család ifjabb képzőművészének,
Marcellnek a fotókiállítása adta a
családi archívumból. A családi képeket Esterházy Móric gróf felesége,
Károlyi Margit grófnő rendszerezte,
és most dédunokája válogatott közülük. A képek előhívását Csákvár
polgármestere is támogatta, így a kiállítás lebontása után a Láng-házban
talál majd állandó otthonra.

A képek elrepítenek a grófi család
mindennapjaiba. Életképek, kicsik
és nagyok, a család tagjai különböző helyeken és helyzetekben. Nagy
örömmel néztük a fekete-fehér fotográfiákat.
A meglepetés a kiállítást megnyitó gitárművész, Möntör Máté játéka volt.
Nagy büszkeséggel hallgattuk, hisz
Bözsike néni unokája, aki hangszeres
játékával elbűvölte a hallgatóságot.
Köszönjük Tóth Árpádné, Marikának,
hogy ismét vendégül látott bennünket és megszervezte a kiállítást!
Jó volt kimozdulni az Otthon falai közül.
Gernhardt Klára

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2021. június 29-én Fodor Kinga Beáta a Rákóczi utcába,
2021. július 8-án Szabó Szófia Léna a Gánti útra,
2021. július 9-én Kertész Zoltán a Luther utcába,
2021. július 9-én Bakonyi Luca a József Attila utcába,
2021. július 15-én Románszky Dominik Noel a Berényi utcába,
2021. július 23-én Schalkhammer Zétény Attila a Kenderesi utcába,
2021. július 26-én Szilágyi Dávid Zoltán a Jókai utcába,
2021. július 27-én Besszer Sára a Mikes utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!
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Eseménynaptár
2021.8.01. – 9.30.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római Katolikus Egyház
Plébániánk elérhetőségei

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

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

Lelkipásztorok:

Plébános: Gerendai Sándor		
Plébános helyettes: Bódai József

Evangélikus Egyház
Kedves Testvéreink!
A legújabb püspöki ajánlás szerint nem szükséges, de szabad maszkban
részt venni az istentiszteleteinken, valamint továbbra is mellőzzük a
közös kehely használatát az úrvacsoravétel alkalmával.
Szeretettel várjuk istentiszteleteinkre!
Vasárnapi és ünnepi istentiszteleteinket a gyülekezet Facebook-oldalán
továbbra is élőben közvetítjük, s ezeket a felvételeket később is
visszanézhetik.

20-388-0625

Szeretettel ajánljuk evangélikus portálunk anyagait, ahol naprakész információk
és lelki anyagok segítenek híveinknek lelki táplálékhoz jutni.
A portál címe: www.evangelikus.hu

70-397-5935

AUGUSZTUS

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

Kedves Csákvári Polgárok!

15. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
22. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
29. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)

SZEPTEMBER
5. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
12. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
19. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
25. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)

A Katolikus Templom napközben nyitva van mindazok számára, akik Istent keresik
és csendes elmélyülésre vágynak. Minden hétköznap - szerda kivételével - reggel
6.30 és 7.30 között csendes szentségimádás van. 18 órakor szentmise - péntek
kivételével, vasárnaponként pedig 11 órakor van a szentmise.

Gyülekezetünk bankszámlaszáma:
Evangélikus Egyházközség Csákvár 10405066-50526774-85891001

Sok mindenre szükségünk van az élethez, de van ami alapvető:
A Gondviselő Istenbe vetett hit és a vele való kapcsolat.

Köszönjük támogatásaikat!

Református Egyház

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül
vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten”. (2Korinthus 9,7)

Kérjük, hogy akinek bármilyen segítségre van szüksége, jelezze a
gyülekezet lelkészénél (Szebik Károly 0620-950-9005)
Augusztus hónap igéje:
„Uram, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg! Uram, nyisd ki a
szemedet, és láss!”
2 Királyok 19, 16

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
Megnyitottuk templomunk ajtajait, személyesen találkozhatunk a templomban az
éppen aktuális járványügyi szabályok betartása mellett. Minden vasárnap 10 órától
a templomban van istentisztelet, de továbbra is megtekinthető az istentisztelet az
egyházközség facebook oldalán (Református Egyházközség Csákvár) és a youtube
csatornán (Gere Gabor Jozsef).
Az Újkenyérért való hálaadásunk és a konfirmáció augusztus 22-én lesz a gyülekezetünkben. Úrvacsorára ezt megelőző napokon készülünk, csütörtökön, pénteken és
szombaton 18 órától a bűnbánati isten-tiszteleteken.

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.

Csákvár-Gánt Tv

AUGUSZTUS HAVI MŰSORA
Augusztus
Augusztus
Augusztus
Augusztus
Augusztus
Augusztus
Szeptember
Szeptember
Szeptember

12. cs.
16. h.
19. cs.
23. h.
26. cs.
30. h.
2. cs.
6. h.
9. cs.

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

Cantata Floriana
Alzheimer Cafe
Nyári esték
Nyári esték (ism.)
Floriana Nap
Floriana Nap (ism.)
Venti Chiavi Trió
Tanévnyitó
Demencia a családban

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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„Alapállás: előbb voltam
futballista, mint író.”
Esterházy emlékest

Fenti címmel Esterházy Péter emlékestet rendezett a Vértes Múzeum
Baráti Köre Egyesület július 16-án
a múzeum szabadtéri kiállításának
keretei között. A Tóth Árpádné által
vezetett beszélgetés vendége E. P.
öccse, Esterházy Márton válogatott
futballista volt. Ebből az alkalomból
a család több tagja is ismét Csákvárra
látogatott.
Talán kevesen tudják, hogy Esterházy Péter nagy futballrajongó volt, aki
maga is aktívan focizott és vallotta a
halhatatlan mosodás – Minarik Ede
– elvét: kell egy csapat. Ez az Esterházy gyerekek számára a Csillaghegyi Munkás Torna Egylet „világhírű”
csapata volt. Innen indult Márton
karrierje, amelynek körülményeit
E. P. „Utazás a tizenhatos mélyére”
című, a Magvető Kiadónál 2006-ban
megjelent könyvéből tudhatjuk. „Én
sose lettem néző, mindig játékos
maradtam. … mindig belül vagyok,
ott bent a téglalapon belül…” vallja
be a könyvben E. P. Nem lehet kétséges tehát, hogy „…akinek az élete
ennyire át van szőve a futballal, az
nem tud nem szurkoló lenni. Én úgy
tanultam, hogy a világ az olyan, hogy
az ember Fradi-drukker. A rendes
magyar ember az Fradi-drukker.” A
probléma akkor van, amikor Márton
átigazol a Honvédba…
Sok érdekes vonással gazdagította
e kis könyvecske E. P.-ről vallott nézeteinket. Ezek töredéke kerülhetett

szóba a beszélgetés során. Esterházy Márton a könyvből vett részletek
hátteréről is beszélt, a családi beszélgetésekről és Péter sajátos viszonyáról a futballhoz: „A futballt én nem
versenynek tekintettem, hanem játéknak.” – írta egy helyen.
A jó hangulatú – nagyszámú érdeklődő részvételével zajló – és élveze-

tes beszélgetés során természetesen
szóba került E. P. véleménye Puskás
Ferencről „Puskással szűnik meg a
játék, s kezdődik a szórakoztatás korszaka.”, amelyet részletesen is elolvashatunk a könyvben.
Márton beszélt pályafutásáról, és
természetesen nem volt megkerülhető a mexikói magyar-szovjet mér-

kőzés, amelyet 6:0-ra elvesztettünk.
Úgy, hogy előtte néhány hónappal
3:0-ra legyőztük a világbajnok brazilokat. Az akkori magyar csapat jó
eséllyel utazott a világbajnokságra,
és ez az eredmény máig izgatja a magyar szurkolókat. Esterházy Márton
nem kertelt: véleménye szerint – bár
lehettek egyéb körülmények is –, a
formaidőzítésben hibázott a szakvezetés. Csak ezt a szakmai stáb nem
hajlandó elismerni. Ezért elismerve
az akkori szövetségi kapitány tudását, neheztel ma is rá.
Meleg szavakkal beszélt Mészöly
Kálmánról, akinél bekerült a válogatottba. A beszélgetés napján volt
Mészöly 80. születésnapja, amelyre
ő is hivatalos volt, és egy videó üzenetben gratulálta a Szőke Sziklának,
ahogy Mészölyt nevezték a világ futballista közvéleményében.
A beszélgetés során – sajátos humorával fűszerezve -, Esterházy Márton
elismeréssel beszélt a magyar válogatott Európa Bajnokságon mutatott
játékáról, dicsérte Rossi szövetségi
kapitány munkáját. Úgy látja, a fiatal
futballisták hozzáállásának változása
lehet a további előrelépés záloga.
Több korabeli dokumentumot is hozott a múzeum számára és szólt arról
– jelenlévő bátyja nevében is -, hogy
további terveik vannak E. P. és az Esterházy család csákvári jelenlétének
erősítésére.
Az est valódi fociünnep volt, feledtetve a hétköznapi gondokat e két
órára, emléket állítva a futballt szerető világhírű író emlékének halála
negyedik évfordulóján.
SzP
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Hirdetések
A Csákvári Szeszfőzde pálinkafőző munkatársat keres.
Az állás betöltésére szakmai tapasztalattal rendelkező, önállóan dolgozni
képes szakember jelentkezését várjuk. Nyugdíjasok is jelentkezhetnek.
Munkakörhöz kapcsolódó legfőbb feladatok:
• gyümölcscefre fogadása, kezelése, mozgatása
• bérfőzetőkkel való kapcsolattartás
• érkező főzető fogadása, időpont egyeztetés
• pálinkafőzés
• számítógépes adminisztráció, számlázás
• alap karbantartási munkák elvégzése

Jelentkezni e-mailben lehet a
viszlo.levente@provertes.hu
címre küldött fényképes önéletrajzzal.
További információ: Viszló Levente 06-70/330-3852

Ez az
ÖN
hirdetésének
helye

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

Az alábbi szolgáltatásokkal
állok rendelkezésre
Magánszemélyek részére:
Biztosítások:
Baleset
Egészség
Nyugdíj
Élet
Hitelfedezeti
Élethosszig tartó
Lakás
Gépjármű (gfb. casco, stb.)
Hitelek, számla:
Babaváró
Támogatott lakásfelújítás
(3 millió ft. támogatással)
Lakossági bankszámla
Személyi kölcsön
Hitelkártya
Kis-, és közepes vállalkozások
részére:
Biztosítások:
Csoportos
Cégtulajdonos
Kulcsember
Gépjármű (casco. gfb., stb)
Vagyon, stb.
Tilinger Gábor +36 20 9357 346
tilinger.gabor1961@gmail.com
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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.

