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Útfelújítás

Tisztelt Csákvári Lakosok!
A Kiemelt Társadalmi Igények Program keretében folytatódik a 8126os számú főút, Csákvár Szabadság
tér- és a 811-es számú főút felcsúti
körforgalom közötti szakaszának felújítása.
Csákvár vonatkozásában a fejlesztés
keretében átépül a Szabadság téri
csomópont, a postával szembeni
oldalon padka szélesítéssel parkolók kialakítása történik, a Kossuth
L. u. - Berényi u. - Rákóczi u. közötti
csomópont forgalomirányító lámpás
kereszteződés lesz. Gyalogátkelőhelyek és forgalomterelő sziget épül
szintén ebben a kereszteződésben.
Csapadékvíz elvezető árkok tisztítása
és a Kossuth L. utcára becsatlakozó
mellékutcák esetében az átereszek
cseréjére is sor kerül. Gyalogátkelőhely épül a Kenderesi u. - Kossuth L.
utca kereszteződésénél a buszmegállóhoz, valamint forgalom lassító
sziget a Bicske felől érkező forgalom
lassítására.
A munkálatok ideje alatt időszakos
és teljes forgalomkorlátozásra lehet
számítani.
Illés Szabolcs
polgármester

8126-os számú főút
Csákvár, Szabadság tér és a
811-es számú főút közötti
szakaszának felújítása

Testületi hírek
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2021. augusztus
31. 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 az önkormányzat által benyújtott, folyamatban
lévő pályázatokról szóló tájékoztató
tudomásul vételéről, majd a Zártkerti Program keretében benyújtott
pályázathoz br. 1.999.835 Ft önerő

biztosításáról a 2021. évi költségvetés terhére. Elfogadásra került a
1280/15 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése, az ezzel kapcsolatos értékbecslés illetve telekalakítás
elkészíttetése.
A Képviselő-testület elfogadta a
Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. nevelési évről készült szakmai beszámolóját, majd a
Gyümölcs utca 25-31. szám közötti
útburkolat javításáról és 30 km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezéséről
döntött.

Hozzájárulását adta a Tersztyánszky
Ödön Sportközpontba TAO támogatásból megvalósuló beruházáshoz,
melynek keretében a futballpálya világítás fejlesztése valósul meg. Hozzájárult továbbá az FC Csákvár Kft.
telephelyként való bejegyzéséhez a
Csákvár, Vöröskapu u. 14. szám alatt.
Elfogadásra került az I/80. Csákvár
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV
(21-20002-1-001-00-04) víziközmű
rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről, majd az I/29. Csákvár
vízellátó rendszer-V (11-20002-1001-00-06) víziközmű rendszer 20222036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről

szóló határozati javaslat is az előterjesztés szerinti formában.
Döntés született a szennyvízvezetési
szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges feladatok elvégzésére vonatkozó
megbízásról, majd a Szent István u.
1.B/3 alatti önkormányzati lakás felújítására vonatkozóan 3 db árajánlat
bekéréséről.
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

Önkormányzati események
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Mozgalmas nyarunk volt. . .
mérhették össze ügyességüket. Csákvárra visszaérve a gyermekeket bográcsban készült vacsora várta (köszönjük Dobai Károlynak, hogy immár évről
évre felvállalja a szakács szerepét).

2021. június 17-én – a korábbi nagy
sikerre való tekintettel- ingyenes ruhabörzét szerveztünk a TündérPakk
Közhasznú Alapítvány felajánlásaiból.
Az alapítványtól adományként érkezett
gyermek- és felnőttruhák, lábbelik, játékok, háztartási eszközök között mindenki megtalálhatta, amire szüksége volt.
A tisztálkodási szerekből összeállított
csomagok és a gyermekek részére készült vitaminok pedig maradéktalanul
elfogytak. A börzének ezúttal is nagy
sikere volt.
2021. augusztus 6-án – Esterházy
Márton és Esterházy – Gyarmati Dóra,
valamint az Első Magyar Adományközösség Alapítvány jóvoltából- lehetőségünk nyílott megszervezni egy alsóörsi strandolást családok számára. Az
önkormányzat kisbuszával utaztunk a
Balatonhoz, ahol a fürdés élménye mellett a vendéglátók „minden földi jóval”
ellátták a családokat (délelőtt étel- és
italkóstoltatás; majd ebéd és fagyi; délután a gyermekeknek trambulinozás;
a hazaútra úti csomag). A szülők így
– a hétköznapok gondjaiból kiszakadva- egy napot önfeledten tölthettek el
gyermekeikkel, akik közül többen – bár
elfáradtak a nap végére- hazafelé azt
kérdezték, „Mikor jövünk legközelebb?”
Már mondhatjuk, hogy hagyomány
Szolgálatunknál, hogy augusztus végén
egy közös szabadidős nappal zárjuk a
nyarat. 2021. augusztus 24-én tartottuk
immár az V. Vakációbúcsúztató Napunkat. Idén Vértesboglárra a Vérteslovas
Erdei Iskola és Szabadidőparkba látogattunk el 25 gyermekkel, akik a nap
folyamán kedvükre próbálhatták ki magukat a falmászásban, a lovaglásban,
próbára tehették bátorságukat a 3D
karikában. A sok mozgás után mindenkinek jólesett a saját kezűleg elkészített,
kemencében sült langalló. Délutánra az
időjárás is kegyes lett hozzánk, így nem
maradhatott el a programból a medencézés sem. A nap végén a gyermekek
két csapatra osztva számháborúban

Augusztus végén újabb meghívást, felajánlást kaptunk, ezúttal a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesülettől. Tóth
Árpádné Marika néni hívta meg az
alsóörsi strandoláson is részt vett „kis
csapatunkat” a Csákvár Emlékházba.
A nyári szünet utolsó napján a gyermekekkel megnéztük a Csákvár történetét
bemutató kisfilmet, majd megtekintettük az állandó kiállításokat. A délelőtt
zárásaként egy kis vetélkedő következett a múzeumlátogatás során hallottakból. Akik a legjobban figyeltek, és a
legügyesebbek voltak, jutalmat kaptak,
de természetesen senki nem távozott
üres kézzel. Köszönjük a meghívást és a
vendéglátást!
Az iskolakezdésre készülve idén is megszerveztük „De nehéz az iskolatáska …”
elnevezésű tanszergyűjtésünket. A felhívásunkat látva ezúttal is sok csákvári
érezte úgy, hogy szeretne segíteni. Augusztus közepétől folyamatosan érkeztek a tanszerek a Szolgálathoz. Az ezekből összeállított csomagokat augusztus
utolsó hetében eljuttattuk azokhoz a
családokhoz, ahol úgy éreztük, hogy
erre a legnagyobb szükség van. Idén is
volt olyan csákvári vállalkozó, aki egy
gyermek minden szükséges iskolai felszerelését megvásárolta, hatalmas segítséget nyújtva ezáltal egy egyedülálló
édesanyának. Ezúton mondunk köszönetet minden adományozónak!
Nagy örömmel töltött el bennünket,
hogy a „Fehérvár Travel” Közhasznú
Alapítvány a Rászorulókért 92. 000.- forinttal támogatta a benyújtott pályázatunkat. Az elnyert összeget szabadidős
játékok és sporteszközök beszerzésére
fordíthattuk. Az eszközöket a szabadidős programjaink alkalmával tudjuk
majd használni, illetve egy részük a pszichológiai tanácsadáson is jó szolgálatot
fog majd tenni.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál
igyekszünk minden olyan lehetőséget
megragadni és felajánlást elfogadni,
ami a gyermekekkel és a családokkal
végzett munkánkat tartalmasabbá és
eredményesebbé teheti.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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Augusztus az iskolában

Ebben a hónapban elsősorban az iskolakezdésre készülődtünk, azért táborozásra is volt lehetősége diákjainknak.

Kézilabda tábor

Ismét megrendezésre került a már hagyományosnak mondható kézilabdatábor a sportcentrumban. A hét folyamán
a gyakorlás mellett játékra, kikapcsolódásra is bőven jutott idő. A gyermekek
összetartó közösséget alkottak. A már
rutinosnak számító 12-14 évesek nagyon jó példát mutattak a sportággal
még ismerkedő kisebbeknek, akik reméljük, a tanév során is töretlen lelkesedéssel vesznek majd részt az edzéseken.
Plántek Kornélia 8.a osztályos tanulónk
egy hetes jutalom táborozáson vett
részt a szegedi Fehér-tónál, amelyet
a Beretzk Péter Madártani Országos
Versenyen elért 3. helyezéséért kapott. A Magyar Madártani Egyesület
által szervezett változatos programok
további ismereteket kínáltak számára
az ottani vízi életközösség élőlényeiről.
Az előadások, madármegfigyelések,
gyűrűzések mellett a vidám hangulatú
kirándulások, fürdőzések és játékok is
színesítették a tábort.
Lehetőségeinkhez mérten mindig megpróbálunk kicsit szépíteni a környezetünkön. Most a folyosóra és a tanári

szobára került sor. Az utóbbit karbantartónk szépen kimeszelte, és készített
egy új polcot is. A takarító nénik pedig
lefestették a gyermekek öltözőszekrényeit. A pedagógusok dekorációs
felületek kialakításával tették barátságosabbá a helyiséget. Mindezekhez az
alapanyagot a Csákvári Iskola Tanulóiért
Alapítvány finanszírozta, a keretek léceit Bakonyi Lajos ajándékozta nekünk.
Köszönjük szépen a segítséget.
Augusztus 20-án a kézműves sátorban
vártuk a gyermekeket. Délelőtt az óvoda dolgozói, 14 órától pedig az iskola
pedagógusai igyekeztek érdekes elfoglaltságokat kínálni az érdeklődőknek.
Origami, gyöngyfűzés, bábkészítés,
színes kosárkák ragasztása kötötte le a
figyelmet, valamint az egyéni elképzeléseket is meg lehetett valósítani. Örültünk a mosolygós arcoknak.
Augusztus 26-án rendben lezajlott a
tankönyvosztás, 27-én pedig csapatépítésen vett részt a tantestület. Az iskola
épületében két szupervízor teljesen
ingyen tartott foglalkozást számunkra.
Az előző tanév elején már megtapasztaltuk, hogy egy ilyen együtt eltöltött
délelőtt milyen sokat segít a ráhangolódásban, a kapcsolatok felvételében,
kialakításában. Mivel van szerencsénk
ismét 9 új kollégával kezdeni a tanévet,
különösen örültünk a lehetőségnek.
Kicsit jobban megismertük egymást,
közelebb kerültünk egymáshoz. A programunkat Kaszap Imréné Mártika virággal, Kiss László pedig pogácsával támogatta. Mindkét vállalkozónak köszönjük
szépen!
Reméljük, mindent sikerült a lehető
legjobban előkészíteni a gyermekek
számára! Sikeres, élményekben gazdag,
problémamentes tanévet kívánok mindenkinek!

Szappan átadása az évzárón

4

  

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Képünk van róla

Évadzáró operett-musical gála

Oszi Hacacáré Csákváron

2021. augusztus 28-án zárult a
Rátonyi Róbert Színház tavaszi/nyári
évada egy fergeteges operett-musical gálával. A konferanszié szerepét
maga az Operaház fantomja - Csengeri Attila töltötte be, aki kiváló érzékkel keltette fel a nézők figyelmét,
és Mahó Andrea valamint Haraszti
Elvira segítségével gondoskodott a jó
hangulatról. A Rátonyi Róbert Színház tánckara most is magas szintű
koreográfiával nyűgözte le a közön-

Az Őszi Hacacáré összehozza Magyarországot! A csaknem 130 állomásból
álló koncertsorozat augusztus végén
indult és október végéig 9 héten keresztül országszerte különböző ingyenes zenei és kulturális programokkal
várja az érdeklődőket. A rendezvény
fő célja az összetartozás közös megünneplése, amit hosszú elzártság
után ismét személyesen, együtt tehetünk meg. A koncertsorozat helyszínei között szerepelt településünk
is, így 2021. szeptember 3-án 18:50
perckor a Mystery Gang, majd 20:15
perctől Szikora Róbert és az R-GO
lépett színpadra. Az előkészületek
már csütörtökön elkezdődtek, így a
Magyar Turisztikai Ügynökség szervezésében gördülékenyen zajlott le
az esemény, melyre a környező településekről is érkeztek érdeklődők.

séget Hábel Ferenc vezetésével. A
közismert dalok után pedig az est
meglepetés vendégei is megérkeztek
- aznap a harmadik előadásukra – ám
a tőlük megszokott lendülettel és elképesztő fáradhatatlansággal Teremi
Trixi és Kiss Zoltán személyében. Ám
a meglepetések sora nem ért véget,
a Társulat legújabb tiszteletbeli tagjaként Illés Szabolcs polgármester
úr lépett színpadra megcsillogtatva
tánctudását.
Magyar Diána

Ezzel az eseménnyel városunk megújult főterén egy fesztivál nagyszínpad foglalt helyet.

Emlékszem még azokra az időkre, mikor még az adventi műsort az önkormányzati fadobogón tartottuk, amit
színpad gyanánt használtunk. Akkor
még az érdeklődés sem volt annyira
számottevő, családias ünnepvárásként zajlottak a rendezvények. Az
évek múlásával azonban a fejlődés
megállíthatatlanul kúszott be a mindennapokba, a város utcáira és a
rendezvényekre egyaránt. A változás
sosem könnyű, ám városunk arculata hűen tükrözi azt, hogy minden
esetben valami szebb, valami jobb
foglalja el azon dolgok helyét, melyeket már megrágott az idő vasfoga, és
megszürkültek létezésük hosszú évei
alatt. Az elmúlt hét évben nemcsak
az utak, sporteszközök, intézmények
újultak meg, de a lakóházak, az utcaképek is fiatalodnak, szépülnek. A
rendezvények, programok sűrűsödnek, melyek méltó helyre találtak a
megújult Szabadság tér és az újonnan felépült Floriana Könyvtár és Közösségi Ház falai között.
Magyar Diána

Asztalitenisz
Az AQVITAL CSÁKVÁR TC asztalitenisz csapatának 2021-22-es EXTRALIGA bajnokság őszi menetrendje:
2021.09.05. 11.00 AQVITAL Csákvár TC / Mosonmagyaróvári TE I. MTE
2021.09.11. 11.00 Győri Elektromos VSK I. / AQVITAL Csákvár TC
2021.09.25. 11.00 AQVITAL Csákvár TC / SZERVA ASE Szécsény I
2021.10.02. 11.00 AQVITAL Csákvár TC / CVSE SWIETELSKY FUTURE
2021.10.09. 11.00 Floratom Szeged AC I. / AQVITAL Csákvár TC
2021.10.23. 11.00 AQVITAL Csákvár TC / Komlói Bányász I.
2021.11.13. 11.00 BS Plastic Soltvadkerti TE / AQVITAL Csákvár TC
2021.11.28. 11.00 AQVITAL Csákvár TC / Honvéd Szondi György SE I.
2021.12.11. 11.00 PTE PEAC Kalo Méh I. / AQVITAL Csákvár TC
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Képünk van róla

Floriana Nap
Augusztus 20-án hagyományainkhoz híven megrendezésre került a
Floriana Nap a Pihenőparkban. A
kézműves vásár és népi gyermekjátszótér mellett helyet kapott a
dodgem, a hullámvasút, ugrálóvár,
breakdance, ringlispil is. A programok reggel 10 órakor kezdődtek,
elsőként Takáts Eszter - Első Puszi
című gyermekkoncertjét láthatták
az érdeklődők, majd ezt követően
12 órakor került sor a városebédre.
Közben a park hátsó részén, a foci-
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pályán a Csákvári Lovasbarátok Köre
Egyesület díjugrató és lovas ügyességi bemutatót tartott, egészen 14
óráig, melyet nagy érdeklődés kísért.
14 órától a Marching Jazz Band gondoskodott a jó hangulatról, majd 15
órakor kezdődött az Önkormányzati
Ünnepség, melyen sor került a Csákvárért Díjak és a Kulturált Környezetért Díjak átadására is.
Az idei évben Csákvárért Díjban
részesült a Csákvári Természetjá-

Képünk van róla

ró Egyesület és Dr. Galló Vilmosné,
Kulturált Környezetért Díj elismerésben Huber Zsolt és Huberné Hajagos
Krisztina – Csákvár, Damjanich u. 5.
szám alatti lakosok, Harangozó László
– Csákvár, Táncsics Mihály u. 10. szám
alatti lakos, valamint Stegmayer Erzsébet és Nagygyőry Elemér – Csákvár, Szent Mihály tér 13. szám alatti
lakosok részesültek.
Ezt követően 16 órakor a Miamanó
Manóföldjén gyermekszínház szórakoztatta a gyermekeket és felnőtteket egyaránt, majd 19 órakor egy
fergeteges koncerttel érkezett Tom
White and the Mad Circus. A napot a
Margaret Island fergeteges koncertje
zárta, amire szintén nagyon sok érdeklődő érkezett.
Magyar Diána
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Eseménynaptár
2021.9.01. – 10.31.

Kedves Testvéreink!

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

20-388-0625

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

SZEPTEMBER
19. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
26. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
26. 11.00 –17.00 Családi tanévnyitó istentisztelet és csendesnap (vasárnap)

OKTÓBER
70-397-5935
30-937-4811

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

3. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
10. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
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)
Szeptember hónap igéje:
„Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be; esztek, de nem fogtok
jóllakni; isztok, de nem fogtok megrészegedni; felöltöztök, de nem
fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná
a pénzét.”
Haggeus 1, 6

Református Egyház
A Csákvári Református Egyházat érintő szolgálatok esetén (temetés, keresztelés,
esketés) legelőször a Lelkészi Hivatal értesítendő.
Gere Gábor József református lelkész:
06-30-380-9503
Geréné Kossa Izabella református lelkész:
06-30-688-6470
e-mail cím: geretablet@gmail.com
Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről a gyülekezet honlapján is olvashat, valamint ott megtalálható néhány fontos információ két intézményünkről, a
Kálvin Idősek Otthonáról és a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsődéről.
Honlap címünk: http://honlap.parokia.hu/lap/csakvarref/

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
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).
Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde évnyitó istentisztelete október 3-án,
vasárnap 10 órától lesz a templomban.
Újborért való hálaadásunk október 17-én lesz a gyülekezetünkben. Úrvacsorára
ezt megelőző napokon készülünk, csütörtökön, pénteken és szombaton 18 órától a
bűnbánati istentiszteleteken.
Reformáció ünnepén, október 31-én, vasárnap 10 órától tartunk ünnepi istentiszteletet.

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

SZEPTEMBER HAVI MŰSORA
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Október
Október

13. h.
16. cs.
20. h.
23. cs.
27. h.
30. cs.
4. h.
7. cs.

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

dr. Kresz Mária emlékére
Mesemondó verseny
Réti László író-olvasó találkozó
Szárnyakat adjatok
Meseíró verseny
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Idősek Napja

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Képünk van róla
könyvtári napok
2021. október 5-10.
Csákvár, Szabadság tér 9/A.
dátum

óra

október 5.
kedd

17.30

Előleg a jövőből
Újszerű technológiák, szolgáltatások
(AR books, robot, Qulto applikáció)

A könyvtárosok
tudásátadó
szerepe

október 6.
szerda

17.30

Kérdések és válaszok a digitalizált
helytörténeti gyűjteményünkből
Vetélkedő a virtuális és valós térben

A könyvtárak
múltidéző
szerepe

17.30

A könyvtár Floriana festőkörének
kiállítása
A megnyitón közreműködik az
Összhang Kamarakórus

17.30

Nyílt biblioterápiás foglalkozás
(Regisztrációhoz kötött*)

október 8.
péntek

17.30

Önismeret, önfejlesztés –Járvány után
Előadás, beszélgetés a
pszichológussal

Könyvtárak a
mentális
egészségért

október 10.
vasárnap

10.0016.00

Süsü Nap családi program
Csukás Istvánra emlékezve
(mesemaraton, vetítés, kézműves
foglalkozások, stb)

Könyves
vasárnap:
Minden út a
könyvtárba
vezet!

Kalocsa vadvirága a csákvár emlékházban
„A gyökértelen fát könnyen kidönti a
szél.” – írja könyvajánló soraiban Tamás László a Kalocsai Városi Könyvtár
nyugalmazott igazgatója.
Felvállalta a népművészet, a néphagyomány ápolását, művészeti értékek megőrzését, az értékmentést.
Általa nyertünk betekintést Gubányi
Imréné Greksa Erzsébet naív festő
életművébe, aki beszélt az érdeklődő, szép számban megjelent hallgatóságnak a könyv születéséről.
A család bemutatását a festő Csákváron élő lánya Tóth Árpádné Gubányi
Mária vállalta, aki nagy lelkesedéssel mesélte gyermekkori élményeit,
édesanyjához fűződő kapcsolatát.
Minden bemutatott kép egy-egy

életeseményt varázsolt elénk, ami
igen tanulságos a mai kor embere
számára is.
Izgalmas időutazásra szólítottak a
képek. Példa értékű szeretetről és
megbecsülésről tett bizonyságot ez
a könyvbemutató délután. A beszélgetésen előkerültek a hallgatók személyes találkozásai is, az élete utolsó
éveit Csákváron töltő Bözsi nénivel.
Aki kézbe veszi a Kalocsa vadvirága
című könyvet, páratlan irodalmi és
képzőművészeti élménnyel lesz gazdagabb!

október 7.
csütörtök

esemény

országos mottó

Könyvtárak a
személyes
kapcsolatokért

Az idén ősszel újra megszervezésre kerülhet az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozata, melyen változatos programokkal várjuk az érdeklődőket.
* További információ: florianajatek@gmail.com 06-30-9394-224

Kellemes kalandozást kívánok!
Kunstár Béla
a Vértes Múzeum Baráti kör tagja

Floriana Könyvtár
Nyitvatartás
Hétfő
Zárva
Kedd
9.00-12.00 13.00-19.00
Szerda
9.00-12.00 13.00-17.00
Csütörtök 9.00-12.00 13.00-17.00
Péntek
9.00-12.00 13.00-17.00
Szombat 9.00-12.00

Polgáror hírek
A Magyar Labdarúgó Szövetség
és az Országos Polgárőr Szövetség
között létrejött támogatási megállapodás alapján, a Csákvári Polgárőrség Egyesület 120 000 Forint
támogatásban részesült a Magyar
Labdarúgó Szövetség, illetve az
MLSZ Fejér megyei Igazgatósága
2020/2021-es versenyrendszeré-

ben szereplő labdarúgó mérkőzések biztosítása érdekében végzett
tevékenységéért.
Csákvár, 2021. augusztus 31.
Csákvári Polgárőrség
Setét Vilmos
elnök
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Hirdetések

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2021. augusztus 3-án Vince Attila az
Esterházy Móric közbe,
2021. augusztus 27-én Glaszhütter
Anna a Dobogóhegyre.
Isten hozta a kis jövevényeket!

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

HÉDI KOZMETIKA
SZOLGÁLTATÁSAIM

•
•
•
•

festések (szemöldök, szempilla), szemöldöklaminálás
1D műszempilla építés, szempilla lifting
tisztító arckezelések (minden korosztály számára)
anti-aging (fiatalító, ránctalanító kezelések, mezopeptid kezelés,
szemkörnyék kezelés)
• AHA –savas kezelések
• arc – nyak dekoltázs masszázs
• gyanták
• sminkek – minden alkalomra

BEJELENTKEZÉS

Faddi Zsuzsa 06-20-456-5093
vagy a kozmetika hivatalos Facebook oldalán.
Szeretettel várok mindenkit a Csákvár, Ady Endre utca 33. sz. alatt lévő kozmetikámban!
„A magadra fordított idő NEM elvesztegetett idő.”

BIKÁCSI AGRÁR KFT.
MÓRIC MAJORI SERTÉSTELEPÉRE
ÁLLATGONDOZÓT KERESÜNK.
TELEFON: 06 20 288 5998

Az alábbi szolgáltatásokkal
állok rendelkezésre

  

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
2021.08.29.-én
Gáspár Erzsébet
tragikus hirtelenséggel elhunyt, Dornyi
Mihály makett várépítő élettársa
„Mikor elmentél, kialudt egy csillag.
Az angyalok a menyországba hívtak.
De sajnos itt lent, elvesztettünk Téged,
a legtisztább angyalát a Földnek s az
égnek!”
Szeretnénk mindazoknak köszönetet
mondani, akik részt vettek a szűk családi körű temetésen és azoknak is, akik
gyújtottak emlékére egy szál gyertyát.
Emléke szívünkben örökké él.

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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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájdalommal tudatom, hogy szeretett
édesanyám, Zrupkó Károlyné szül. Rabi
Etelka hosszú betegség után 88 éves
korában örökre elaludt. Köszönjük
mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak.
Fia Károly és felesége Renáta
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: október 1.

