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2014.03.18. Centerpálya átadás a Sportintézményben
A Sportintézmény a CSTK társasági adóból leköthető pályázata révén ismét
megszépült: ezúttal a füves centerpálya újult meg. A pálya alatt automata
locsolórendszer biztosítja a locsolást, körülötte 6 kandeláber lett elhelyezve, melynek fényénél szinte nappali körülmények között játszhatnak a
játékosok. A pálya mellett új lelátó épült, a kispadokat a lelátóval szemközti pályaoldalra telepítették át. Új, színes eredményjelző is szerepelt a
beruházásban, mely szintén működésre kész volt a pályaavatóra.
A megnyitó Pierre de Cubertain: Óda a sporthoz c. versével kezdődött, melyet Szajkó Milda olvasott fel. Fellépett egy musical részlettel Viszló Boglárka, valamint népdalénekléssel Pausch Kamilla és Gulyás Hajnalka.
A pályát Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Bánki Erik, az MLSZ elnökségi tagja, EU parlamenti képviselő adta át. Beszédet mondott Mészáros
Tamás alpolgármester, és Nagy Sándor, a CSTK elnöke. A református és az
evangélikus egyház képviselői ünnepélyes áldáskívánása zárta az ünnepséget. A mintegy 100 millió Ft összértékű beruházás önrészét a CSTK, és
elsősorban elnöke, Nagy Sándor vállalkozó állta, melyet köszönünk. Az
önkormányzat és minden sportbarát nevében köszönjük a támogatást mindazoknak, akik társasági adójuk egy részét a CSTK részére kötötték le és
ajánlották fel.

2014.04.10. “Vigyázz emberiség, vigyázz magyarság!”
A Floriana Könyvtárban tartott könyvbemutató esten Ütő Endrével, a Magyar Állami Operaház volt igazgatójával, képzőművésszel és gondolkodóval
beszélgetett Csűrös Csilla riporter. A moderátor Ütő Dávid Lenke, a művész
felesége volt. Meglepetésként a Harangvirág Dalkör csákvári népdalokkal
köszöntötte a művészt és a jelenlévőket. A jól sikerült találkozót bejátszott
operaáriák, népdalok és a művész legújabb képzőművészeti alkotásai
színesítették.
A “ Magyarnak lenni “ sorozatban megjelent könyv Ütő Endre érzéseit,
gondolatait foglalja össze, a közkedvelt rádióriporter közreműködésével. A
könyvecske dióhéjban a művész életművét és hitvallását összegzi. Könyvtárunk kapott a könyvből ajándékpéldányt, mely kölcsönözhető, így az sem
marad le az érdekes interjúról, aki nem tudott az esten részt venni.
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2014.04.05. Megszépülve kívül-belül
Negyedik alkalommal került sor idén a városszépítési napra, amelyen a
képviselő-testület tagjai várták az önkénteseket a város egyes részeinek
megszépítésére. Most is több kiemelt célterülete volt a szépítésnek. A Vajda János és Petőfi utca kereszteződésében virágültetéssel friss arculatot kapott a tér. A Milleniumi játszótéren a gánti otthon dolgos lakói a fajátékok
lefestésével, a füves terület rendbetételével alakították szebbé a területet.
A Szent István utcai iskolaépület falára az ügyes kezű pedagógusok és kisdiákok festettek vidám látképet. Az új iskola épülete előtt is tavaszi virágokkal teltek meg a téli álmukból ébredő virágládák. A Szabadság téri Óvoda,
valamint a Floriana Könyvtár előtt, a Szabadság téri játszótéren és a Szolgáltatóház környékén takarítással és virágültetéssel szépítettek. A katolikus
templomnál és az Úttörő téren fákat metszettek.
A kellemes tavaszias hétvégén Csákvár belterületei és külterületei is szebbek, tisztábbak lettek, köszönhetően a ProVértes Közalapítvány által az
idén is megszervezett erdei “tavaszi nagytakarításnak“.

2014.04.10. Mészöly Gedeon anyanyelvi verseny
Az Esterházy Iskola tanulói minden évben több csapattal vesznek részt a
Mészöly Gedeon anyanyelvi versenyen. A két írásbeli forduló után a legügyesebbek mérték össze tudásukat, szókincsüket, leleményességüket
Tabajdon. A felső tagozatosaink két korcsoportban versenyeztek. Az 5-6.
osztályosok és a 7-8. osztályosok között is csákvári csapat nyerte el az első
és a harmadik helyezést is. Egy héttel korábban rendezték meg az alsósok
versenyét. Ott a másodikosok másodikak lettek.

Eseménynaptár 2014.05.01. – 05.31.
MÁJUS

01.  
17.  
23.  12:00
23.  16:00
24-25.  
25.  15:00
31.  14:00
31.  16:00
31.  16:30

Májusfa állítás ● Vértes Múzeum
Megyei Sportnap ● Sportkombinát
Orbán napi bormustra ● Szőlősi Pál 0630-653-5871
Zsinagóga emlékhely átadása ● Mikes utca sarok
Vespa robogós tájékozódási verseny
Hősök napja ● Huszár emlékmű
Májusfa döntő rendezvény ● Vértes Múzeum
Kereszt avatás ● Vaskapu völgy
Trianoni megemlékezés és családi nap ● Vaskapu völgy

02.    
07.    

Pedagógus nap ● Házasságkötő terem
Gyermeknap ● Pihenőpark

JÚNIUS

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
MÁJUS
Katolikus Egyház

Plébánia hivatali órái:
Hétfő
15.00 – 17.00
Kedd Szerda Péntek 9.00 – 11.00
Plébánia telefonszáma:                  354 – 369
A Prohászka közösségi házban csütörtökönként 17.00 18.30 karitászos ruhaosztás van. Ebben az időpontban
adományokat is szeretettel elfogadnak.
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2014.04.12. Költészet Napja a Könyvtárban
Április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük a költészet napját.
Városunk könyvtárában másnap délelőtt gyűltek össze a költészet iránt
érdeklődők. Manapság az internet korában már jogosan vetülhet fel bennünk, hogy van-e létjogosultsága a versnek, a költészetnek? Nos, ahogy a
megjelentek gondolták: igen van. A vers ugyanis egy olyan műfaj, melyben
mély érzelmeket, gondolatokat közvetíthetünk hosszabb-rövidebb módon,
amit az olvasás közben a világ legjobb szoftvere, a képzeletünk teszi teljessé és így lesz minden vers számunkra egyedivé.
A délelőtt folyamán mindenki magával hozta kedvenc versét, melyek intenzív érzelmeket hoztak felszínre mindenkiből. A felolvasó átélhette érzelmeit
a felolvasás közben, a hallgató pedig hozzátette azt, amit neki jelentett.

Református Egyház
Május 31-én, szombaton du. 2 órai kezdettel tartjuk a hagyományos Kárpát-medencei kórustalálkozót, melyre szeretettel hívjuk és
várjuk a kórusokat.
Ez úton búcsúzunk dr. Nagy Istvántól, aki az egyházunk fenntartásában működő Kálvin Idősek Otthonának is hűséges és áldozatkész
orvosa volt.
Folyik a konfirmációi vizsgára való felkészítés, kérjük a szülőket,
nagyszülőket, kísérjék figyelemmel gyermekeiknek a foglalkozásokon
való részvételét. A vizsgára június 7-én, este 6 órakor, az ünnepélyes fogadalomtételre pedig június 7-én – Pünkösd első napján –,
de. 10 órakor kezdődő istentiszteleten kerül sor templomunkban.
A Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának elérhetősége:
Tel. 06-22-354-071, 06-20-931-8075

Evangélikus Egyház
4.   11:00 Anyák napi köszöntés ● Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
11. 10:00 Istentisztelet ● Társgyülekezeti nap ● Csákvár (vasárnap)
15-17.    Konfirmandus tábor Tésen ● Konfi és ifi együtt (csüt-szo.)
18. 11:00 Családi istentisztelet (vasárnap)
29. 18:00 Mennybemenetel ünnepe ● Istentisztelet (csütörtök)
31.
Győr ● Kerületi misszó nap ● Ifjúsági és kórustalálkozó (szo)

JÚNIUS
01.  
08.  
09.  

Úrvacsorai istentisztelet
Pünkösd ünnepe ● Úrvacsorai istentisztelet
Pünkösd hétfő szórvány istentisztelet Alcsúton

Május hónap igéje:
Pál apostol írja:
„Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs
férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.”(Galata
3,28)

Csákvár-Gánt Tv
MÁJUS HAVI MŰSORA

Május
Május
Május
Május
Május
Május
Június

12. h.
15. cs.
19. h.
22. cs.
26. h.
29. cs.
2. h.

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

Ütő Endre könyvbemutatója
Harangszentelés
Csákvár jelentősége a magyar fazekasságban

Kórustalálkozó
Pécsi egyetemisták koncertje
Csákvári Híradó
Csákvári Híradó (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2014.04.12. Új tornaterem a csákvári Gyógyintézetnek
A helyi kórház Rehabilitációs Osztályának tornatermében néha elég nagy a
zsúfoltság, ám ez mostantól megváltozik. Czinkóczkiné Galambos Gyöngyi
gyógytornász ötlete alapján, a nagy-számú adományoknak köszönhetően
elkészült a második számú tornaterem. Egy eddig kihasználatlan helyiség
nyert így új funkciót. A Rehabring után így most újabb egységgel bővül az
Osztály palettája.
A mozgásszervi rehabilitáció eddig is fontos része volt a csákvári Gyógyintézetnek, mely most tovább erősödött. A helyi és környékbeli lakóknak így
ezután sem kell más intézménybe menni gyógytornára.

háziorvosi ellátás
2014. április 22-én értékesítésre került a csákvári III. számú háziorvosi
körzet praxisjoga, melyet Dr. Zsigmond László vásárolt meg.
A rendelési idő 2014. május 1-jétől az alábbi:
Hétfőn, szerdán, pénteken:
07:00 – 10:15
Kedden, csütörtökön:
07:00 – 08:45 és 16:15 – 18:15
2014. április 24-től Dr. Kovács László látja el a csákvári I.számú háziorvosi
körzet helyettesítési feladatait. Rendelési ideje ezért kibővült:
Hétfőn:			
12:30 – 18:30
Kedden: 			
07:30 – 11:15
Szerdán: 			
12:30 – 18:30
Csütörtökön: 		
07:30 – 11:15
Pénteken: 			
07:30 – 14:30

