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Folytatódik a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat cikksoroza-
ta.

A Rátonyi Róbert Színház 2022-
23 évadának programja.

Jelentkezzen Ön is számláló-
biztosnak!

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

Augusztus 20-án hagyományaink-
hoz híven megrendezésre került a 
Floriana Nap a Pihenőparkban. Az 
időjárási viszonyok ellenére sikeresen 
és emlékezetesen telt az idei rendez-
vény. A nap folyamán a vendégek népi 
játszóházzal, kézműves vásárosokkal, 
egészségsátorral és mini vidámpark-
kal találkozhattak.

A délelőtti esős, borongós időt köve-
tően az időjárás kegyes lett hozzánk, 
és a délutáni programok szép, napos 
időben tudtak megvalósulni. 12 óra-
kor került sor a városebédre, 14 órá-
tól a Candymen Duo gondoskodott a 
jó hangulatról az „Erdei Zene Bona” 
interaktív gyermekműsorával, majd 
az Álomtánc Hajnival táncos produk-
cióit láthatták a színpadon. 15 órakor 
kezdődött az önkormányzati Szent 
István-napi Ünnepség, melyen sor 
került a „Csákvár Tiszteletbeli Polgára 
Díj” és a „Kulturált Környezetért Díj” 
átadására. Önkormányzatunk idén 
Klaus Eyselein pyrbaumi evangéli-
kus lelkész úr részére adományozta 
a „Csákvár Tiszteletbeli Polgára Díj” 

Floriana Nap

kitüntetést. Kulturált Környezetért 
Díj elismerésben részesült Némedi 
István, Cséplő Zsolt és Hermán László 
csákvári lakosok.

Az új kenyeret Gerendai Sándor ka-
tolikus esperes plébános atya áldotta 
meg, melyet Illés Szabolcs polgármes-
ter úr szegett meg. Az ünnepséget 
követően ismét táncos műsor vette 
kezdetét, majd az esti órákban Betty 
Love lépett a színpadra. Programjain-
kat a HOOLIGANS fergeteges koncert-
jével zártuk.

Csákvár Város Önkormányzata kö-
szönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
részt vettek az idei Floriana Napon 
és azoknak, akik a rendezvény sike-
res lebonyolításában részt vállaltak, 
segítséget nyújtottak: Vértesi Erdő 
Zrt. Csákvári Erdészete, Németh Zsolt, 
Antalffy György Gábor, Adamek Tibor, 
Csákvári Polgárőrség, Laci bácsi – Kiss 
László, Gondozási Központ és Idősek 
Otthona munkatársain, Csákvári Re-
formátus Egyházközség, Horváth Jó-
zsefné, Iszkádi Zsolt, Kiss László, Lipóti 

Pékség és Kávézó, Buncsák István, 
Nagy Sándor, Győri Ilona, Csákvár 
Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, 
Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
munkatársai, Esterházy Móric Nyelv-
oktató Német Nemzetiségi Általános 
Iskola pedagógusai, diákjai, csákvári 
dalosok - Harangvirág Dalkör, Össz-
hang Kamarakórus -, Csákvári TSZ 
Horgászegyesület és a rendezvény-
szervező csapat tagjai.              CPR
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Folytatás az előző oldalról.
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Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt időszakban érkezett visz-
szajelzések, kérések is alátámasztják, 
hogy a Csákvári Arborétum – mint 
ahogy korábban is – pihenőpark 
jelleggel üzemeljen. Támogassa a 
kikapcsolódni és sportolni vágyók 
igényeit és teremtsen lehetőséget 
nyugodt és biztonságos időtöltésre.

Csákvár Város Önkormányzata és a 
Vérteserdő Zrt. úgy döntött, hogy 
közös fellépéssel állítja vissza az Ar-
borétum pihenőpark jellegét.

Első lépésként szeptember 12-től 
újra üzembe helyezzük az évtizede-
kig a park védelmét szolgáló sorom-
pót a Vöröskapu utca felől. Ezzel pár-

Idén ősszel ünnepli negyedik szü-
letésnapját a Vértesi Kamra. A 
szervezők a járvány után az egyre 
kedvezőtlenebb gazdasági hely-
zet és a fokozódó környezeti ki-
hívások ellenére is elhivatottak a 
bevásárlóközösség működtetése 
mellett.

A Vértesi Kamra (VéKa) 
Bevásárlóközösség célja, hogy se-
gítse a helyi és környékbeli élel-
miszertermelők termékeihez való 
hozzájutást, így a vásárlók kíméle-
tes gazdaságból származó, finom és 
egészséges élelmiszereket vásárol-
hatnak lakhelyükhöz közel. Az előre 

Dornyi Mihály makettkészítő kertjé-
ben látható a nemrégiben elkészült 
miniatűr. Most egy már nem létező 
csákvári épületet, a Kerek-hegyi Kál-
vária kápolnát mintázta meg, melyet 
régi fényképek alapján modellezett. 
Hamarosan a többi makett mellé köl-
tözik. 

huzamosan továbbra is biztosítjuk a 
bejárást a kisebb nyomtávú jármű-
vek számára a Disznó- és Malac-he-
gyi rész irányába.

Emellett hosszú távú célok között 
szerepel:
• az utak állapotának javítása,

•a területen található padok, 
asztalok felújítása,

• a központi terület faállományá-
nak gondozása,

•biztonsági kamerák kihelyezése.

Visszakerül a sorompó

4 éves a Vértesi Kamra

Vélhetően a felsorolt intézkedések 
megfelelően fogják szolgálni a park-
ba látogató babakocsit tologatók, ke-

Újra áll a 
Kerek-hegyi
Kálvária
kápolna

rékpárosok, futók, kutyát sétáltatók, 
vagy egyszerűen csak nyugalomra 
vágyók kikapcsolódását.

Vérteserdő Zrt.
Csákvár Város Önkormányzata

megrendelt termékeket a termelők 
személyesen hozzák el Csákvárra és 
minden héten azonos időpontban 
adják át a vásárlóknak.

A Vértesi Kamrát mindenkinek sze-
retettel ajánljuk, aki számára fontos, 
hogy az étel ne utazzon sok ezer kilo-
métert, és így minél kevésbé járuljon 
hozzá az egyre súlyosbodó éghajlat-
változáshoz. A bevásárlóközösség 
segít abban, hogy az ételre elköltött 
pénzzel a vásárló a helyi gazdaságot, 
a kis- és középvállalkozásokat erősít-
se, és személyesen is ismerje a ter-
melőt, valamint tudja, honnan jön az 
étel.

A Vértesi Kamra egy nyitott közösség, 
ahol jókat lehet beszélgetni, igazi kö-
zösségi élmény!

Várunk szeretettel minden kedves 
érdeklődőt minden csütörtökön a 
Vértes Múzeum udvarán 18 és 19 
óra között. A zöldségeket, gyümöl-
csöket, befőtteket, szörpöket, sajto-
kat, tejtermékeket és sok más finom-
ságot minden kedden 12.00 óráig 
van lehetőség megrendelni a www.
vertesikamra.hu oldalon.

A Vértesi Kamra szervezői
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Előadás címe Időpont

Micimackó 2022. szeptember 25. 15.00
Charley nénje 2022. október 8. 19.00

Sybill 2022. november 19. 19.00
La Fontaine,

avagy a csodák éjszakája 2022. december 3. 15.00

Apácák 2022. december 17. 19.00

Előadás címe Időpont

II. Csákvári Újévi Koncert 2023. január 7. 19.00
Varázsfuvolácska 2023. január 22. 15.00

 Rátonyi 100!
Rátonyi Róbert Emlékest 2023. február 18. 19.00

Hőguta 2023. március eleje
Mágnás Miska 2023. március 25. 19.00
Frakk benutató
vagy Ágacska 2023. április  2. 15.00

Elvesztett szerelem
Ősbenutató 2023. április 22. 19.00

Marica Grófnő
vagy Én és a kisöcsém bemutató 2023. május 20. 19.00

K Á L M Á N  I M R E

Marica 
Tasziló 

Zsupán Kálmán 
Liza

Dragomír
Lotti néni 

Kudelka
Cecília 

Manja
Alfréd 

Rendező
Koreográfus 

W W W . R A T O N Y I R O B E R T S Z I N H A Z . H U

F Ő B B  S Z E R E P E K B E N
V Ö R Ö S  E D I T / L U K Á C S  A N I T A

D O M O S Z L A I  S Á N D O R / V A D Á S Z  Z S O L T /  

E G Y H Á Z I  G É Z A

K I S S  Z O L T Á N / K O V Á C S  S Z I L Á R D

T E R E M I  T R I X I / H A R A S Z T I  E L V I R A

G Y U R I T Y  I S T V Á N  /  B A R D Ó C Z Y  A T T I L A

H A L Á S Z  A R A N K A

K O K A S  L Á S Z L Ó / M O L N Á R  E R I K

R Á T O N Y I  H A J N I / K A L M Á R  M A G D A /

U D V A R I A S  K A T A L I N

R I K K E R  M Á R I A / D E N K  V I K T Ó R I A

M O L N Á R  E R I K / B O R  V I K T O R / Z S O L N A I  A N D R Á S   

T E R E M I  T R I X I

H Á B E L  F E R E N C
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Tisztelt Csákváriak!

A 2022. május havi Hírmondóban út-
jára indult a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat cikksorozata, amelyben a 
csákvári jelzőrendszer tagjaival közö-
sen arra vállalkozunk, hogy bemutas-
suk a gyermekvédelmi rendszernek 
a helyi szintű működését. Terveink 
szerint minden hónapban a csákvári 
jelzőrendszer egy-egy tagja fogja a 
saját, intézményén belüli gyermek-
védelmi tevékenységét bemutatni, 
hangsúlyozva a települési rendszer-
ben betöltött szerepét. 

Ennek a cikksorozatnak a követke-
ző részeként, az alábbiakban az Es-
terházy Móric Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola tájé-
koztatóját olvashatják: 

Gyermekvédelmi teendők az általá-
nos iskolában

Intézményünkben két gyermekvé-
delmi felelős van: az alsó tagozatban 
Néráthné Kiss Annamária, a felső ta-
gozatban Bodnárné Kiss Ildikó látja 
el a feladatokat. Heti két alkalommal 
Matyi-Bokolosz Kynthia Zoé szociális 
segítő foglalkozik a gyermekekkel. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
kötelezettségei és feladatai:

•Munkáját az intézmény vezető-
jének közvetlen irányítása alatt 
végzi, ellátja az igazgató által 
gyermek- és ifjúságvédelemmel 
kapcsolatosan rábízott feladato-
kat, működteti a jelzőrendszert.
•Segíti a pedagógusokat gyer-
mek- és ifjúságvédelmi munká-
jukban:

•tájékoztatja őket a gyermek- és 
ifjúságvédelemmel kapcsolatos 
rendelkezésekről

•tájékoztatja a tanulókat, hogy 
milyen problémával, hol, kihez és 
milyen időpontban fordulhatnak

•közreműködik a tanulók fejlő-
dését veszélyeztető körülmények 
feltárásában, megszüntetésében, 
az ilyen körülmények kialakulásá-
nak megelőzésében

•jelzés alapján családlátogatá-
son segíti a veszélyeztető okok 
feltárását

•esetjelzés elkészítését segíti vélt 
gyermekbántalmazás esetén, 

tanulót veszélyeztető tényezők 
megszüntetésével kapcsolatban

•tanuló anyagi veszélyeztetett-
sége esetén kezdeményezi a tele-
pülési önkormányzat polgármes-
teri hivatalánál a rendszeres vagy 
rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatás megállapításának szüksé-
gességét.

• Figyelemmel kíséri a veszélyeztetett, 
hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű, valamint a maga-
tartászavaros gyermekek fejlődését.

• Minden tanév elején felmérést ké-
szít az iskola veszélyeztetett és hátrá-
nyos helyzetű, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekeiről.

• Javaslatokat tesz a veszélyeztetett 
és hátrányos körülmények között élő 
tanulók szociális támogatására és pe-
dagógiai gondozására (határozatok, 
felülvizsgálatok érvényessége, IPR, 
képességkibontakoztató programba 
való bekerülés, beilleszkedését aka-
dályozó iskolai ártalmak hatásainak 
csökkentése). Ezeket folyamatosan 
figyelemmel kíséri.

• Tanácsaival segíti az osztályfőnökök 
és szaktanárok gyermekvédelmi mun-
káját.

• Figyelemmel kíséri a veszélyeztetett 
és hátrányos helyzetű tanulók iskolai 
tevékenységének, mulasztásainak, ta-
nulmányi eredményének alakulását.

• Segítséget nyújt az osztályfőnökök-
nek a hatósági intézkedésekhez szük-
séges környezettanulmány és peda-
gógiai jellemzés elkészítéséhez.

• A veszélyeztetettség, a bűnözés 
megelőzése, az ifjúságvédelem se-
gítése érdekében rendszeres mun-

Gyermekeink védelmében

kakapcsolatot tart a gyámhivatal 
gyermek- és ifjúságvédelemmel 
foglalkozó előadójával, a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálattal és szükség 
esetén a helyi rendőri szervekkel.

• Részt vesz az esetmegbeszélése-
ken.

•A gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős a kötelező óráját – óraren-
dileg egyeztetett beosztás szerint 
- köteles az intézményben tölteni. 
Ettől eltérő esetben – pl. család-
látogatás, kapcsolattartás a hiva-
talos szervekkel stb. – egyeztetni 
köteles az intézmény vezetőjével.

•Munkájáról félévente tájékoz-
tatja a nevelőtestületet és az 
igazgatót, továbbá minden olyan 
alkalommal, miután a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál intéz-
kedést tett. Kérésre beszámol az 
iskola gyermek- és ifjúságvédelmi 
tevékenységéről.

• A munkájához szükséges aktuális 
ismereteket megszerzi.

• Szakmai ismereteit, tudását to-
vábbképzéseken való részvétel útján 
gyarapítja.

• titkosságát megőrizni, az adatok 
kezelése és továbbítása az igazgató 
felhatalmazása alapján, az iratkeze-
lési szabályzat keretei között történ-
het.

• Betartja a munkafegyelmet, a jog-
szabályok és szabályzatok előírásait.

A gyermekvédelmi felelősök szoros 
kapcsolatban állnak több intézmény-
nyel a városban: Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, Védőnői Szol-
gálat, Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde, 
Lorántffy Református Óvoda és Böl-
csőde.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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Köszönhetően segítő szándékú 
magászemélyeknek, vállalkozóknak, ala-
pítványoknak, és az önkormányzatnak, 
2022 nyarán is sokféleképpen tudtunk 
segíteni a csákvári családoknak, gyerme-
keknek. 

Szerencsére Szolgálatunknál lelkesedés-
ből nincsen hiány, így igyekeztünk min-
den lehetőséget megragadni. Legyen szó 
tárgyi felajánlások közvetítéséről vagy 
éppen élményszerzés lehetőségéről, „kis 
csapatunk” lelkesen és kitartóan tervez 
és szervez. 

2022. július 14-én – a korábbi nagy siker-
re való tekintettel – ingyenes ruhabörzét 
szerveztünk a TündérPakk Közhasznú 
Alapítvány felajánlásaiból. Az alapítvány-
tól adományként érkezett gyermek- és 
felnőttruhák, lábbelik, játékok, háztar-
tási, valamint újszülött fogadásához 
szükséges eszközök között mindenki 
megtalálhatta, amire szüksége volt. A 
tisztálkodási szerekből összeállított cso-
magok pedig maradéktalanul elfogytak. 

2022 nyarán is sokféleképpen tudtunk segíteni…

A börzének ezúttal is nagy sikere volt. 
Ezért aztán jött a ráadás…. 2022. augusz-
tus 29-én lehetőségünk nyílott újabb 
börzét szervezni, amely minden eddigi 
közül a legsikeresebbnek volt mondható, 
hatalmas volt az érdeklődés. 

2022. július 26-án a csákvári Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat által meghívott 
gyermekek és családok részt vehettek 
egy vidám művészeti és alkotónapon, 
melynek házigazdája a Vértes Múzeum 
Baráti Köre Egyesület mellett Esterházy 
Márton és felesége, Esterházy-Gyarmati 
Dóra voltak. A meghívottak megismer-
kedhettek a Csákvár hagyományaihoz 
köthető alkotófolyamatokkal, és egy 
önfeledt napot tölthettek el együtt a 
Múzeumban: Tóth Árpádné által gon-
dosan összeállított program keretében a 
gyerekek és szüleik megismerkedhettek 
az agyagozás, korongozás folyamatával, 
színezhettek híres csákvári csanakokat, 
és készíthettek képeket, valamint a ta-
risznyavarrást, hímezést, gyöngyfűzést 
is kipróbálhatták. Megismerkedhettek 
Spikyval, a pónilóval, majd a bátrabbak 
a lovaglásban is kipróbálhatták magukat. 
Nem hiányozhatott a programból a foci 
sem. Délután a fiúk - nem kis örömük-
re- a volt válogatott labdarúgóval, Ester-
házy Mártonnal rúghatták a bőrt, majd 
minden gyermek részt vehetett vele az 
ügyességi labdajátékokban.

Esterházy Márton és Esterházy – Gyar-
mati Dóra, valamint az Első Magyar Ado-
mányközösség Alapítvány jóvoltából, a 
balatoni strandkampány keretében idén 
is lehetőségünk nyílott megszervezni egy 
alsóörsi strandolást családok számára. 
2022. augusztus 13-án, szombaton az 
önkormányzat kisbuszával utaztunk a 
Balatonhoz, ahol a program szervezői a 
családok részére ingyenes strandolási 
lehetőséget, ingyenes ebédet és aján-
dékcsomagot biztosítottak. A nap végén 
pedig az élmények mellé minden gyer-
mek emlékül egy kedves, nyári hangula-
tú karkötőt kapott. 

Már mondhatjuk, hogy hagyomány Szol-
gálatunknál, hogy augusztus végén egy 
közös szabadidős nappal zárjuk a nyarat. 
2022. augusztus 24-én tartottuk immár 
az VI. Vakációbúcsúztató Napunkat. A 
tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén 
is Vértesboglárra, a Vérteslovas Erdei Is-
kola és Szabadidőparkba látogattunk el 
25 gyermekkel, akik a nap folyamán ked-
vükre próbálhatták ki magukat a falmá-
szásban, a lovaglásban, próbára tehették 
bátorságukat a bungee - trambulinon. A 
sok mozgás után mindenkinek jólesett 
a saját kezűleg elkészített, kemencében 
sült langalló. Délutánra az időjárás is 
kegyes lett hozzánk, így nem maradha-
tott el a programból a medencézés és 
csúszdázás sem. Csákvárra visszaérve a 
gyermekeket bográcsban készült vacso-
ra várta (köszönjük Dobai Károlynak és 
Juditnak, hogy elvállalták a „szakács sze-
repét”).

Az iskolakezdésre készülve 2022 nyarán 
is megszerveztük „De nehéz az iskolatás-
ka …” elnevezésű tanszergyűjtésünket. 
Az idén azonban nem csak a Szolgálat-
hoz vártuk a felajánlásokat, hanem a 
csákvári PapírVilág üzletbe is, ahol – az 
üzlet vezetőjének, Briginek az ötlete, ja-
vaslata alapján- egy gyűjtődoboz került 
kihelyezésre. Brigi lelkesedésének is kö-
szönhető, hogy a dobozba csak gyűltek 
és gyűltek a segítőszándékú emberek 
tanszerfelajánlásai. A felhívásunkat látva 

ezúttal is sok csákvári érezte úgy, hogy 
szeretne segíteni. A felajánlásokból ösz-
szeállított csomagokat augusztus utolsó 
hetében eljuttattuk azokhoz a családok-
hoz, ahol úgy éreztük, hogy erre a legna-
gyobb szükség van. Köszönjük azoknak, 
akik akár a Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálathoz, akár a PapírVilágba eljuttatták 
a felajánlásukat. 

Emellett idén is volt olyan csákvári vállal-
kozó, aki egy gyermek minden szükséges 
iskolai felszerelését megvásárolta, hatal-
mas segítséget nyújtva ezáltal egy nehéz 
helyzetben lévő családnak. 

Hálásan köszönjük a programok szerve-
zésében és megvalósításában, valamint 
az adományok gyűjtésében közreműkö-
dők segítségét! 

Köszönjük továbbá a bizalmat, hogy a fel-
ajánlásukat – legyen szó tárgyi adomány-
ról vagy programlehetőségről- a Család-
Gyermekjóléti Szolgálatnak tették meg. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai
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Csákváron, Gánton pedig egy új peda-
gógusunk lesz.

Augusztus 24-én és 25-én tartottuk 
a tankönyvosztást. A korábbi évek-
hez képest több kolléga bevonásával 
igyekeztünk gördülékenyebbé tenni a 
könyvek kiosztását. A zökkenőmentes 
tanévkezdés érdekében a szülők meg-
kapták a kitöltendő dokumentumokat 
is.

Augusztus 26-án a tantestület csapat-
építésen vett részt. Először mindenki 
elmondhatta az érzéseit, és gondolata-
it egy kiválasztott kép segítségével. Ezt 
követően különböző csoportos felada-
tokat oldottunk meg. Majd üzeneteket 
és javaslatokat írhattunk a vezetőség-
nek, hogy segíthessük a munkájukat. A 
szünetben a kollégák által hozott süte-
mények mellett finom pogácsát is fo-
gyaszthattunk, amiért szeretnénk kö-
szönetet mondani Kiss Laci bácsinak! A 
felfrissülés után következett a legjobb 
feladat, amikor köszönetet mondtunk 
egymásnak a sok segítségért, támo-
gatásért, a hatékony közös munkáért. 
Ekkor voltak igazán megható pillanatok 
is.

Augusztus 30-án tartottuk a tanévnyi-
tó értekezletünket. Itt minden fontos 
információ elhangzott, amire szüksé-
günk volt a sikeres évkezdéshez. Meg-
beszéltük az előttünk álló feladatokat, 
programokat is. Elmondhatjuk, hogy a 
tantestületünk felkészült a tanévre.

Nagy szeretettel vártuk a gyermeke-
ket és szüleiket az első tanítási napon, 
szeptember elsején reggel 8 órakor.

 Bodnárné Kiss Ildikó
 tanár

A nyári szünet utolsó hónapja sem telt 
el események nélkül az iskolában. Az 
aulában elhelyezett paravánokon a tá-
borokról készült képek még a vakáció-
ra, az élményekre emlékeztetnek, de a 
tantestület ebben a hónapban már te-
vékenyen készült a következő tanévre.

Kolléganőink lelkes munkájának kö-
szönhetően megújult a történelem 
szertárunk, mely alkalmassá vált fej-
lesztő foglalkozások megtartására is.

A gyermekekkel való találkozásra ki-
váló lehetőséget biztosított a Pihenő-
parkban augusztus 20-án megrende-
zésre került Floriana Nap, ahol iskolánk 
dolgozói is aktívan részt vettek. A 
kézműves sátorban különféle kreatív 
eszközök várták a kicsiket és nagyokat 
egyaránt. Lehetett origamizni, kavicso-
kat dekorálni. A legnagyobb sikere az 
arcfestésnek volt. Készültek tigrisek, vi-
rágok, pillangók. Mindenki mosolygós 
arccal, elégedetten távozott, miután 
megnézte magát a tükörben.

Augusztus 22-én került sor a pótvizs-
gák lebonyolítására. A gyermekek fel-
készültek egy, vagy több tantárgyból, a 
vizsga rendben lezajlott.

Augusztus 23-án gyűlt össze a tan-
testület az alakuló értekezletre. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy idén nyolc új 
kollégával kezdhetjük meg a tanévet 

Augusztus az iskolában
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Eseménynaptár
2022.9.1. – 10.31.

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 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.

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/

ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Vasárnap 10 óra istentisztelet
Vasárnap 10 óra gyermekistentisztelet

Egyházfenntartói járulék:
Egyházfenntartói járulék és adományok befizetése történhet utalással, csekken 
vagy személyesen történő befizetéssel 

•az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-70097689-51100005 
számú bankszámlájára történő utalással (kérjük, hogy a közleményben tün-
tesse fel nevét, lakcímét és az egyházfenntartás vagy céladomány kifejezést)

• csekken, mely megtalálható a templom mindkét bejáratánál
Az egyházfenntartói járulék összegét a presbitérium a 2022-es évre 10 000 Ft-ban 
határozta meg.

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

Evangélikus  Egyház
Kedves Testvéreink!

Szomszédos országunkban háború dúl. Csákvári gyülekezetünk is kiveszi részét a 
segítségnyújtásban: felajánlottuk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közremű-
ködésével a régi parókia épületét rászoruló menekült családok számára. 
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet közvetlenül támogathatják az egyházunk 
által indított „E-PERSELY” alkalmazáson keresztül is.  
A link címe:
https://perselypenz.lutheran.hu/ukrajna

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
18. 11.00 Istentisztelet (vas.)
24.               EPOT Országos Presbiteri és munkatársi konferencia Budapest (szo.)
25. 11.00 Istentisztelet (vas.)
28. 18.00 Férfikör (szerda)

Október
2.   11.00  Úrvacsorai istentisztelet (vas.)
8.                 Budapest - Deák tér Országos Evangélizáció (szombat)
9.   11.00  Istentisztelet • őszi betakarítási hálaadás (vas.)
16. 11.00  Istentisztelet • Pyrbaumi küldöttség Csákváron (vas.)
23. 11.00  Istentisztelet keresztelővel (vas.)

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:
„A bölcsesség kezdete az ÚR félelme.”
Zsolt 111,10a

A csákvári lovasok a Doni 
áttörésre emlékeztek

VÁROSI ESEMÉNYEK
Szeptember
15.    17.30   Fazekasság Csákváron • Floriana Könyvtár
16.    18.00  Fotokozma Természetfotó Fesztivál
       •12 kiállítás slideshowja • Színházterem
24.                  Mihály napi Lovas- és Pásztortalálkozó • Csikó akol
25.     15.00  Micimackó • Színházi előadás • Színházterem
30.     17.00   Idősek Napja • Színházterem

Október
4-9.                Országos Könyvtári Napok• Floriana Könyvtár
6.     17.00     Nemzeti Gyásznap, az Aradi Vértanúk Napja
8.                    Szüreti felvonulás
8.                     Kerékpáros Nap
8.    19.00     Charley nénje • Színházi előadás • Színházterem
23.  17.00     '56-os megemlékezlés • Színházterem
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Csákvár-Gánt Tv
S Z E P T E M B E R  H A V I  M Ű S O R A

Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Október
Október
Október

12. h.
15. cs.
19. h.
22. cs.
26. h.
29. cs.
3. h.
6. cs.
10. h.

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

A zene története
Hagyományőrző mesterségek
A csákvári fazekasság
A zene története (ism.)
Mesélő megyék
Testületi ülés
Fotokozma
Mihály napi Lovas- és Pásztortalálkozó
Aradi Vértanúk Napja
Idősek Napja

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Várakozással telve, izgatottan érkez-
tünk a Vértes Múzeum Baráti Köre 
Egyesület szeretetteljes meghívására 
a Csákvár Emlékházba 2022. augusz-
tus 19-én. Délután 17 órától tárultak 
fel minden érdeklődő számára az 
eltűnőben lévő mesterségek valódi 
kincsei Tóth Árpádné Marika több he-
tes készülődésének eredményeként. 
Bizalmas beszélgetésünk alkalmával 
avatott be minket ötletének eredeté-
be, miszerint a budapesti Mestersé-
gek Ünnepe adott neki ihletet, hogy 
itt az ideje Csákváron is bemutatni a 
helyi mesterek alkotásait. 

A kiállításon ifj. Magosi István szíj-
gyártó és Setét Attila népi kézműves 
munkái elevenítették fel a modern 
kor számára jobbára feledésbe merült 
szakmák szépségeit. 

Érkezésünkkor már szinte megtelt az 
Emlékház. A csillogó szemű, barátsá-
gos, kedves arcok láttán olyan érzés 
járt át minket, mintha rég nem látott 
családtagjainkhoz látogattunk volna 
haza! Az egykori tűzoltószertár épü-
letét immár a bemutató előtti vibráló 
készülődés és várakozás töltötte meg 
élettel. 

Képünk van róla

A megnyitó ünnepséget színesítette 
Farkas Bendegúz ifjú szaxofonművész 
játéka, akinek minden egyes dalára 
táncra perdült lelkünk. Szívünk sze-
rint még órákig elmerültünk volna 
dalainak és kifinomult technikájának 
varázslatos világában! A kiállított tár-
gyak egytől egyig a gondos válogatás 
és a valódi minőségi kézműves munka 
eredménye.

A megnyitót követően kaphattunk Bo-
kodi István úrtól bővebb betekintést a 
lovas szíjak, csikós övek, egyedi díszí-
téssel készített bőrövek, fegyvertás-
kák történetébe, azonban az igazi fel-
fedezést minden egyes kiállított darab 
önálló szemrevételezése nyújtotta! 

Szinte belemerültünk a történelmi 
szakmák rejtelmeibe, és felidéztük 
magunkban, hogy ezen tárgyak bi-
zony őseink mindennapi használati 
eszközeik voltak. Akkoriban még el-
képzelni sem tudták, hogy egyszer 
ebből egy kiállítás is létrejöhet! Lát-
hattunk megannyi lovas felszerelést, 
egyedi pipaszurkálót, bicskatokot is. 

A falon lévő fényképek és a helyisé-
geket átjáró bőrdíszművek friss illata 

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2022. augusztus 1-jén Czirják Alexander a Vértes utcába,
2022. augusztus 4-én Nagyváradi Rebeka a Kálvária utcába,
2022. augusztus 10-én Szabó Maja a Petőfi utcába,
2022. augusztus 16-án Őri Míra a Május 1. utcába,
2022. augusztus 19-én Saller-Molnár Nara a Szabadság térre,
2022. augusztus 20-án Tolnai Ábel a Mókus dűlőre.

Isten hozta a kis jövevényeket!

által szinte a kiállítók műhelyeiben 
éreztük magunkat, és hova tovább 
elgondolkodtunk, vajon mennyi mun-
kaóra és apró kézműves folyamat van 
egy-egy kiállított darabban. 

Lassan – lassan búcsúztunk, de előtte 
még végeláthatatlannak tűnő beszél-
getésekbe feledkeztünk a népi kéz-
művességről, a helyi értékekről, és 
mindazokról a már szinte feledésbe 
merült népi tevékenységekről, amit 
napjainkban - legfőképpen az ifjúság 
számára - szükséges megmutatni, ta-
nítani, és előtérbe helyezni! 

Mindaz, amit itt megtapasztaltunk, 
egy igazi csapatmunka eredménye. A 
kiállítás hangulati elemei egytől egyig 
magával ragadóak és emlékezetesek. 
Bátran mondhatjuk, hogy ma nem 
csak egy élménnyel lettünk gazdagab-
bak a kiállítás által, hanem újra érté-
keltük népi művészeink kitartó mun-
káját. Műveik által nekünk, egyszerű 
látogatóknak, micsoda örömöt bizto-
sítanak! Külön melegséggel töltötte 
el szívünket, mikor megtudtuk, hogy 
ifj. Magosi István egykori régi mestere 
és felmenője is az Esterházy családnál 
munkálkodott a történelmi időkben.

A kiállítás megtekintését ajánljuk min-
den korosztály számára, hiszen a múl-
tunk a jelenünkben, a jelenünk pedig 
a múltunkban van, és bátran hagyjuk, 
hogy történelemmel átitatott képze-
letünk elkalandozzon a kiállítási mes-
terművek láttán.

Esterházy- Gyarmati Dóra
Esterházy Márton

Hagyományorzo mesterségek
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Kiadó: 
Csákvár Város Önkormányzata

Telefon: (06 22) 582 310
Szerkesztőség: Floriana Könyvtár

Csákvár Szabadság tér 9/a.

Készült: Kék Elefánt Nyomda
Székesfehérvár, Jancsár köz 2.

Tel./Fax: (06 22) 338-674
kekelefantnyomda@gmail.com

Szerkesztő-bizottság elnöke:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:

Veszelovszkyné Varsányi Margit
Majorné Kiss Mónika

Némedi István
Kiss Melinda

Krauszné Németh Mónika
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: október 1.

Csákvári Hírmondó

Hirdetések

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

Régi autókat, motorokat vennék.
Tel: 06-30/729-8751

Csákvár Disznóhegyen 4600 nm-es 
panorámás telek eladó.
Érd.: +3630/9018-026

APRÓHIRDETÉS

DataPtika150
 300
  1000

szupergyors optikai internetünk
már Csákváron is elérhető!

Választható díjcsomagok:
- 150Mbps - 6 100 Ft - tól
- 300Mbps - 6 400 Ft - tól
- 1000Mbp - 6 700 Ft - tól

IPL VÉGLEGES SZŐRTELENÍTÉS CSÁKVÁRON
ÉRZÉS ÉS EREDMÉNY
•Érzésre apó csípés, de nem fájdalom!
•A hűtéses funkció az érzékeny bőrűeknek is azonnali enyhülést nyújt
•A kezelések száma mindenkinél eltérő, kb. 6-10 alkalom

MIT KAPSZ EZÉRT?
a kezelt területen tartósan, véglegesen megszűnik a szőrnövekedés
   (minden területen, világosabb szőrszálak esetén is)
a fájdalmas szőrtüszőgyulladásnak búcsút inthetsz
önbizalmad megerősödik
pihe-puha, bársonyos terület Keress bizalommal!

Pálinkásné Szabó Anna
 0620 480 97 49

Eddigi eredményeket nézd meg Facebookon:
IPL végleges szőrtelenítés/Dermoesztétika és 

Kozmetika/Smink Csákvár

IDŐPONT ESEMÉNY
10. 04. 
17.30
kedd

Az év madara • Klébert Antal előadása
A felelős állattartás • Omáscsik Orsolya 
előadása

10. 06.
15.30
csütörtök

A só
Papírszínház és kézműves foglalkozás

10. 07.
15.30
péntek

Közönségtalálkozó Bosnyák Viktória írónővel
és Dudás Győző illusztrátorral

10. 08. 
9.00-12.00
szombat

Esterházy Nap
Séta a Vértes Múzeumba, a családi fotók megte-
kintése
Séta a kastélyban és a parkban, idegenvezetéssel

10. 09. 
10.00- 14.00
vasárnap

10.00 A nyári olvasmánypályázat eredményhirdetése
GOMBÓC ARTÚR CSALÁDI NAP
Csukás Istvánra emlékezve
(mesemaraton, vetítés, kézműves foglalkozások))

Az idén ősszel újra megszervezésre kerül az 
Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata, 

melyen változatos programokkal várjuk az érdeklődőket.

Október 8-án, szombaton rendezvény miatt
 a kölcsönzés szünetel.

Országos Könyvtári Napok
2022. október 4-9.

Floriana Könyvtár
Csákvár, Szabadság tér 9/A


