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A Katolikus Szeretetszolgálat 
Szent Vince Otthon Családok 
Átmeneti Otthona bemutatása

Jelentkezzen Ön is számláló-
biztosnak!

Csákvár Város Képviselő-testü-
letének írásos tájékoztatója.

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

Megemlékezés az 1956-os forradalom
és szabadságharc hoseirol 

2022. október 23. 17.00
A Floriana Könyvtár és Közösségi Ház 
színháztermében

• Ünnepi beszédet mond illés szabolcs polgármester

• „benned él a magyarság” 
zenés, irodalomi összeállítás 
pelsoczy lászló színmuvész és énekmuvészek 
közremuködésével.

• koszorúzás a szabadság téri emlékmunél.

Halottak napi megemlékezés
Tisztelettel várunk minden emlékezni kívánó csákvári lakost

november 1-jén 16.00 órai kezdettel a  ravatalozónál

Ökumenikus istentisztelet 
Mécsesgyújtás az evangélikus temetőben

• a köztemetettek parcellájánál 
• a római katolikus temetőben a Nagykeresztnél
• a református temetőben a Hősi Emlékműnél
• a Kastélyparkban a Megbékélés Helye Emlékműnél
• és a Szabadság téri Turul Emlékműnél

Emlékezzünk együtt!                                Csákvár Város Önkormányzata

„1997-ben Ugrits Margit a községi 
könyvtár vezetője, az iskolaszék el-
nöke kezdeményezte a községi ha-
gyomány rendhagyó felelevenítését, 
a Háry János dalmű újbóli csákvári 
bemutatását. Lelkes pedagógus-
gárda állt a gondolat mellé (Dologh 
Sarolta a citerazenekar vezetője, 
Barasevichné Németh Kocsis Már-
ta zenetanár, Kunstárné Takács Irén 
kórusvezető, Karácsony Zoltán kar-
nagy az ifjúsági fúvószenekarral, 
Engelhardt Mária a néptánccsoport-
tal, Buncsák Istvánné a jelmezek, Bu-
rián Miklós a színpadkép megálmo-
dásával, s Krasztina Zoltánné iskolai 
könyvtáros), majd Czvikli Imréné 
rendezésében megkezdődtek a pró-
bák.… 

1997. május 17-én és 18-án pünkös-
di ajándékként 90 gyermekszereplő 
színjátékával, énekével, táncával, 
zenélésével; a Háry János dalmű 
előadásával emlékezett Csákvár la-
kossága Paulini Bélára, Kodály Zol-

tánra, s nem utolsósorban a csákvári 
Magyar Földmíves Játékszín 1929-es 
nevezetes előadására.” – írta Kenyéri 
Kornélia a bemutató után a Honis-
meret folyóiratban.

25 év! Több, mint 100 résztvevő! 

HÁRY JÁNOS TALÁLKOZÓT 
SZERVEZÜNK

2022. NOVEMBER 5-ÉN
SZOMBATON 16 ÓRAKOR
A CSÁKVÁRI FLORIANA KÖNYVTÁR ÉS 
KÖZÖSSÉGI HÁZ SZÍNHÁZTERMÉBEN,
ahol együtt emlékezzünk a régi szép 
időkre! Ha van kedved, időd (mi-
ért ne lenne?), szeretettel várunk. 
Szólj ismerőseidnek, akik akkor és 
ott részesei voltak az eseménynek! 
Ha van néhány fényképed, akkor 
hozd be előtte a könyvtárba, ahol 
beszkenneljük és felhasználjuk a ta-
lálkozón. 

Háry János
találkozót szervezünk
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Kedves Csákvári Lakosok!

Nyugdíjba vonulásom okán ez-
úton köszönöm meg Önöknek a 
bizalmat, a támogatásukat, biz-
tatásukat és szeretetüket, melyet 
a csákvári hivatalban töltött 22 
éves anyakönyvvezetői és 11 éves 
jegyzői munkám során tapasztal-
hattam.

A hivatal elismert működéséért, 
eredményeiért, köszönettel tar-
tozom munkatársaimnak, Polgár-
mester Úrnak, és a képviselőtes-
tület valamennyi tagjának.

Megtiszteltetés volt számomra 
Önökért, a településért dolgozni.

Kívánok mindenkinek jó egész-
séget, sok sikert az élet minden 
területén, és örömökben, szere-
tetben gazdag mindennapokat!                                                                                                                             
Kívánom, hogy érezzék jól magu-
kat a csodás természeti környe-
zetben lévő, dinamikusan fejlődő 
városunkban, ahol a hivatal dol-
gozói magas szakmai tudással, 
elhivatottsággal, készségesen áll-
nak rendelkezésükre.

Tisztelettel:
Kiss Jolán

ny. címzetes főjegyző

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2022. szeptem-
ber 27. napján tartotta munkaterv 
szerinti rendes ülését, amelyen a két 
ülés között végzett munkáról és a 
lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentés elfogadása 
után döntöttek a képviselők az ön-
kormányzat által benyújtott, folya-
matban lévő pályázatokról szóló tá-
jékoztató tudomásul vételéről.
Ezt követően döntött a Képviselő-
testület a talajterhelési díjról szóló 
13/2016. (VII. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, majd elfo-
gadta a testület a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális ellátások-
ról, azok igénybevételéről, valamint 
a fizetendő térítési díjakról szóló 
11/2021. (V.28.) önkormányzati ren-
delet módosítását.

A rendeletek megalkotását követő-
en a testvérvárosi kapcsolatokról, 
a Gondozási Központ és Idősek Ott-
hona 2021. évben végzett szakmai 

Tisztelettel köszöntöm Csákvár Vá-
ros lakóit!

Kertészné dr. Tuska Tünde vagyok, 
2022. szeptember 21. napjától kap-
tam kinevezést a jegyzői feladatok el-
látására Csákvár, Gánt, Vértesboglár, 
települések, valamint Vértesboglár 
és Gánt Község Német Nemzetiségi 
Önkormányzata vonatkozásában, to-
vábbá a Csákvári Közös Önkormány-
zati Hivatal vezetésére. 

A közigazgatásban több éves szakmai 
tapasztalattal rendelkezem, ame-

Testületi hírek
munkájáról, a Csákvári Önkormány-
zati Társulás 2021. évi működéséről, 
valamint az Esterházy Móric Nyelv-
oktató Német Nemzetiségi Általános 
Iskola működéséről szóló beszámo-
lókat fogadta el a Képviselő-testület.

Elfogadásra került a Csákvári Mese-
Vár Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. 
nevelési évének munkaterve, majd 
a csákvári általános iskolai felvételi 
körzethatárról szóló határozati ja-
vaslat, továbbá döntött a testület 
a Bursa Hungarica pályázaton való 
részvételről is.

A Képviselő-testület döntése alapján 
a gyermekek szünidei étkeztetését az 
önkormányzat a hátrányos helyzetű 
gyermek és a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesü-
lő, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére ingyenesen biztosít-
ja 15 munkanapra, a 2022/23. tanév 
őszi, téli és tavaszi szünet időtartama 
alatt. 

Döntés született a Víziközmű Gördü-
lő Fejlesztési Tervek elfogadásáról, 
valamint Széchenyi utcai járda felújí-
tás pótmunkáról és az Egészségház 
bérleti szerződéseiről szóló tájékoz-
tatás elfogadásáról.

Végül a nyilvános ülés utolsó napi-
rendi pontjaként a videokamerás tér-
figyelő rendszer használatáról szóló 
Együttműködési Megállapodás meg-
szüntetéséről fogadott el határozatot 
a Képviselő-testület.

Zárt ülésen döntött a Képviselő-tes-
tület szakmai elismerő cím adomá-
nyozásáról. A kitüntetés átadására az 
október 23-i önkormányzati ünnep-
ség keretében kerül sor. 

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

Kertészné dr. Tuska Tünde 
jegyző

lyek közül kiemelném, hogy 2015. 
júliusától a Fejér Megyei Kormány-
hivatal Hatósági Főosztályának Tör-
vényességi Felügyeleti Osztályán 
dolgoztam, ahol a Fejér megyei ön-
kormányzatok, képviselő-testületek 
és szervei önkormányzati feladatel-
látásának ellenőrzését végeztük kol-
légáimmal, majd ezt követően 2021. 
márciusától aljegyzői feladatokat lát-
tam el a Csákvári Közös Önkormány-
zati Hivatalban, így már lehetőségem 
volt közvetlenül megismerni a Csák-
vár Város Önkormányzata  Képvise-
lő-testületének munkáját, valamint 

a Hivatal által ellátott önkormányzati 
feladatokat, hatósági ügyeket, ügyfe-
leket. 

Jegyzőként feladatom a Polgármes-
ter és a Képviselő-testület munká-
jának szakmai támogatása, valamint 
tevékenységük jogszerűségének biz-
tosítása, míg a Hivatal vezetőjeként 
kollégáimmal arra törekszünk, hogy 
az ügyek intézése az Önök megelége-
désére, a település és a lakosság ér-
dekeinek megfelelően méltányosan 
és jogszerűen történjen.

Új jegyző töltötte be hivatalát

Búcsúzik
a város
címzetes
főjegyzője
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Folytatás az előző oldalról.

Közbiztonsági
hónap
2022. november 02 - 30.

Közlekedési, Rendvédelmi
és Kerékpár Kivilágítási Akció

Minden kerékpár biztonsági eszközt vásárló 
/a megjelölt boltokban vásárláskor sorsjegyet 
kap / a decemberi Önkormányzati ülésen há-
rom díj kerül kisorsolásra. 

Az akció részvételi ideje:
2022. november 14.  – nov. 30.

Nyeremények átadása:
2022. december 18. •  4. adventi vasárnap

Helyszín: Floriana Könyvtár és Közösségi Ház

Közlekedés Ellenőrzés Nap
Közös Közlekedés Biztonsági Nap

A Rendőrség és a Polgárőrség Közös Közleke-
dés akciója.

Ideje: 2022. november
Közlekedés Biztonsági Ütemezés szerint

Bemutató és Toborzó Fórum

Bemutatkozik a Csákvári Tűzoltó Egyesület és a 
Csákvári Polgárőr Egyesület. 

Ideje: 2022. november 12. /szombat/ 13.00 - 
18.00

Helyszín: Szent Mihály tér vagy Rákóczi utca

Kerékpár Regisztrációs Nap

Ingyenes kerékpár azonosítási regisztráció
Helyszíne: Csákvár Szabadság tér Emlékhely.
Ideje: 2022. november 19. 09.00 - 12.00

Jelzőőri szolgálat, Tűzvédelmi
és Elsősegély nyújtási képzés

Polgárőrök részére. Maximum 5 fős polgárőr 
csoportokat várunk.  Mozgásos, állomás szerű 
formában. Szervezik: Polgárőr bázis Csákvár, 
ÖTE tűzoltó állomás Csákvár, Mentőállomás 
Csákvár, Járási Rendőrkapitányság.

Ideje: 2022. november 25. péntek
Gyülekező: 16.00

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk nyil-
vános programjainkon, rendezvényeinken!

Október 1-jén indul a népszámlálás, hazánk legnagyobb, 
mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése!

Keresse a kitöltéssel kapcsolatos információkat tartalmazó 
postai levelet 2022. szeptember 26-tól a postaládájában!

A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden 
Magyarországon élő ember számára kötelező!

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet  
október 1. és 16. között a nepszamlalas2022.hu oldalon, 
és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

További információt a 

nepszamlalas2022.hu 

oldalon talál.

06 80 080 143 kapcsolat@nepszamlalas2022.hu

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2022. szeptember 2-án Szakolczai Fruzsina a Berényi útra,
2022. szeptember 6-án Grigoliát Magor a Hunyadi utcába,
2022. szeptember 8-án Mészáros Réka a Nimród utcába,
2022. szeptember 23-án Nagy Nándor a Petőfi utcába,
2022. szeptember 24-én Nagy Zoé Emese a Móric majorba.

Isten hozta a kis jövevényeket!
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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 sze-
rint minden hónapban a csákvári jel-
zőrendszer egy-egy tagja fogja a saját, 
intézményén belüli gyermekvédelmi 
tevékenységét bemutatni, hangsú-
lyozva a települési rendszerben betöl-
tött szerepét. 

Ennek a cikksorozatnak a következő 
részeként, az alábbiakban a Katolikus 
Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon 
Családok Átmeneti Otthona tájékoz-
tatóját olvashatják: 

A Katolikus Szeretetszolgálat 
Szent Vince Otthon Családok Át-
meneti Otthona bemutatása

A Katolikus Szeretetszolgálat Szent 
Vince Otthon Családok Átmeneti Ott-
hona folyamatos munkarend mellett, 
átmeneti gondozás keretében, nyitott 
szívvel fogadja és nyújt segítséget az 
ország egész területéről érkező, rászo-
ruló, krízishelyzetbe jutott gyermekes 
családok részére. A családok elsősor-
ban a lakhatás elvesztése, szociális krí-
zis, adósság felhalmozódás, átmeneti 
ellehetetlenülés, családi krízis, bántal-
mazás miatt keresnek menedéket. 

Az intézményben kiemelt figyelmet 
fordítunk a gyermekekre, a nyugodt, 
biztonságot nyújtó légkör megterem-
tésére, a testi, lelki, szociális fejlődés 
biztosítására. A bekerülő gyermekek 
életkora, személyiségük állapota, fej-
lettsége nagyon eltérő, mivel a környe-
zeti hatások, a család működésében 

mutatkozó zavarok, élethelyzetének 
bizonytalansága szinte valamennyi 
gyermek fejlődésére, viselkedésére 
rányomja a bélyegét. 

Szakmai munkánkat hat fővel látjuk el 
(két fő családgondozó, négy fő gondo-
zó) közös célunk, hogy a szociális mun-
ka elméleti ismereteivel és gyakorlati 
megvalósításával, minimális interven-
cióval, olyan szolgáltatást nyújtsunk 
az átmenetileg krízishelyzetbe került, 
lakhatási gondokkal küzdő családok 
részére, amely lehetőséget teremt a 
család egyben tartására, valamint az 
önálló életvitel megtartására, erősíté-
sére, illetve visszaállítására. 

Folyamatosan biztosított szolgáltatá-
sok

• Átmeneti elhelyezés, lakhatás 
biztosítása;
• Rászoruló családok gyermeke-
inek gondozásához, neveléséhez 
szükséges  feltételek biztosítá-
sa;
• Ügyintézés, információnyújtás, 
tanácsadás;
• Munkakereséshez infrastruktu-
rális háttér biztosítása;
• Közösségi szabadidős progra-
mok biztosítása;
• Speciális önszerveződő csopor-
tok támogatása, működésének, 
szervezésének segítése;
•  Jogi tanácsadás;
• Mentálhigiénés, pszichológiai 
tanácsadás;
• Foglalkozások, kültéri progra-
mok, tanulószoba szervezése. 

Kiemelten nagy jelentőséggel bír, 
hogy a Családok Átmeneti Otthona 
egyházi fenntartású intézményként 
megteremti a feltételét és a lehetősé-
gét a lelki élet gyakorlásának, továb-

bá az Idősek Otthona kápolnájában 
rendszeresen megtartott misén való 
személyes részvételnek. Biztosítjuk 
és támogatjuk a helyi egyházközösség 
tagjaival való kapcsolat kialakulását, 
fenntartását.

A Családok Átmeneti Otthona húsz fő 
férőhellyel rendelkezik, szolgáltatás 
igénybevétele önkéntes, egy év idő-
tartamra szól, mely indokolt esetben 
fél évvel meghosszabbítható. Az át-
meneti otthon családi házas környe-
zetben, Csákvár frekventált helyén 
(Csákvár, Széchenyi utca 15.) találha-
tó, így a város intézményei, az óvoda 
és az iskola gyalogosan könnyen meg-
közelíthetőek.

Az intézményben kulturált, a kor elvá-
rásainak megfelelő környezet és esz-
közpark áll rendelkezésre a lakók és a 
dolgozók részére egyaránt. 

Az ellátottak részére három-négy fő 
elhelyezésére alkalmas lakószobák 
állnak rendelkezésre a főépületben, 
melyek önálló vizesblokkal rendelkez-
nek. Egy különálló lakóegység is ren-
delkezésre áll közös konyhával, három 
különálló szobával és vizesblokkal. 
Biztosított a jól felszerelt közös kony-
ha és a közösségi tér. Intézményünk 
udvara zárt és biztonságos, mely je-
lenleg kialakítás alatt áll. A tervezet 
szerint pihenőkert és a gyermekek ré-
szére játszótér kerül kialakításra. 

A lakók részére biztosított a megfele-
lően kialakított infrastruktúra, az in-
tézmény egész területén stabilan mű-
ködő wifi, továbbá vezetékes telefon. 
Mindezek segítik a lakók személyes és 
hivatalos ügyeinek intézését, a kap-
csolattartást családtagjaikkal.

Gyermekeink védelmében

Gyermekvédelem, intézményi kap-
csolatrendszer, jelzőrendszer

Mint a jelzőrendszer résztvevői, intéz-
ményünk aktívan együttműködik a te-
rületileg illetékes Gondozási Központ 
és Idősek Otthona Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálattal, valamint Bicske 
település Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központtal, hogy az átme-
neti gondozást szükségessé tevő okok 
megszűnjenek, s a családok mihama-
rabb megkezdhessék az önálló életüket. 

Az intézményben élő iskolás és óvodás 
gyermekek révén napi kapcsolatban 
vagyunk a település oktatási-nevelési 
intézményeivel, a gyermekétkezte-
téssel és az önkormányzati hivatallal. 
Fontos kiemelni, hogy a körzetileg il-
letékes védőnő, illetve gyermekorvos 
azonnal fogadja az intézményben élő 
gyermekeket. Elmondhatjuk, hogy 
ezen kapcsolatok minden résztvevő-
je maximálisan pozitívan áll a gyer-
mekekhez és a szülőkhöz, valamint 
az esetlegesen felmerülő nehezebb 
helyzetek megoldásához.

Nagyon sok tárgyi segítséget kapnak 
a családok a csákvári Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálattól, mint ruhane-
mű, illetve iskolai felszerelés. 

Támogatóként állt intézményünk 
mellé több magánszemély és helyi 
vállalkozás is, akik időközönként kü-
lönböző felajánlásokkal élnek a lakók 
felé, ezzel is segítve életüket. Köszö-
net a Publo Étteremnek, a Mezőgaz-
dasági Zrt-nek, a Zöldség-Gyümölcs 
üzletnek, a Kempó Harcművészeti 
Sportegyesületnek, a Roomi Khaled 
Kft-nek, a Baroba Bt-nek. 

Czékmányné Nokta Zsuzsanna
mb. szakmai vezető
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2022-ben is sikerült megvalósítani a 
Csákvári Természetjáró Egyesület nyári 
táborát az Aggteleki-karszt páratlanul 
szép vidékén.  A tábort 4 napig családias 
hangulatban a Baradla barlang bejárata 
lábánál sátras kempingben töltöttük. 

Az első napon, csütörtökön a reggeli 
órákban kocsikba szálltunk, és Aggtelek 
felé vettük az irányt.

Ebéd előtt meg is érkeztünk a kempin-
günkbe, majd ebéd után a táborhelytől 
5 kilométerre levő Vörös-tói barlang 
hosszú túrájához csatlakoztunk, és a 
2,3 kilométeres földalatti túránk során 
megcsodálhattuk ezt a páratlanul szép 
barlangunkat.

A túra útvonala nagyrészt a Styx-pa-
tak medre mentén halad, melyben 
nagyobb esőzések, vagy hóolvadások 
után valósággal végigdübörög a víz. 
Színpompás cseppkőoszlopok, zászló-, 
függő-, illetve állócseppkövek között ve-
zetett az utunk, mely érintette Magyar-
ország legmagasabb állócseppkövét, a 
19 m magas Csillagvizsgálót. Közelről 
láthattunk egy Sárkányfejet is. A túra 
érintette a barlang legnagyobb termét, 
az Óriások termét, ahol a barlang kitű-
nő akusztikájából kaptunk ízelítőt.

A túra a Jósvafő barlang bejáratnál ért 
véget, és egy finom jégkrém után busz-
szal utaztunk vissza a kocsikhoz.

A táborhelyünkön felállítottuk a sátra-
inkat, majd felfedeztük a játszóteret. 
Az esti tábortűz mellett felszabadult 
hangulatban terveztük a további kalan-
dokat. 

Második napon, pénteken korán kel-
tünk, mert tudtuk, hogy aznap a Kéktú-
ra vár ránk. 

Reggeli után az elkészült szendvicsekkel 
és némi csokoládéval a hátizsákunk-
ban nekivágtunk a táborunk mellett 
elhaladó Országos Kéktúra Aggtelektől 
keletre induló szakaszának. Túránk rög-
tön a Baradla-barlang bejárata felett 
magasodó sziklafal mögött haladt, ahol 
jelentős szintemelkedést kellett leküz-
denünk. A túra első szakasza gyönyö-
rű karsztbokorerdőn haladt keresztül, 
melyet fokozatosan váltott fel a bükkös 
erdő. Mivel sok gyerek volt túratársunk, 
ezért a csapat egyik része Jósvafőig tú-
rázott, a csapat másik fele pedig tovább 
haladt Szádvár, majd Szögliget irányába.  
A túra végén a fagyit természetesen 
nem hagyhattuk ki. 

Este bográcsban főtt finom lecsót va-
csoráztunk a táborban. 

Harmadik napon a korai reggeli után, 
a szomszédos Szlovák-karsztba kóstol-
tunk bele. A határtól nem messze talál-
ható felvidéki falu, Torna felett magaso-
dik a Tornai vár. 

A falu központjában levő parkolóból, 
hátizsákkal a vállunkon indultunk a 
várhegy felé. Egy órás túra után fel is 
értünk a páratlan panorámát nyújtó 
történelmi kővárba. A vár sajnos romos 
állapotban van, de öröm volt látni, hogy 
szorgos várvédő kezek dolgoznak a vár 
falainak megmentésén. A vár építésé-
hez szükséges anyagokat csak kézi erő-
vel lehet felvinni, és javarészt a turisták 
segédkeznek ebben, ebből mi sem ma-
radtunk ki.

A várból leérkezve betértünk egy helyi 
étterembe, ahol tájételt fogyasztottunk 
ebédre. 

Ebéd után picit még északabbra halad-
tunk. Pár kilométerre a hegyek hihetet-
lenül szép völgyet rejtenek magukban. 
Ez a Hájska-völgy, melynek mélyében 
halad a Hájsky patak, ami megannyi víz-
eséssel kápráztatott el minket. Ezeknél 
a gyönyörű vízeséseknél egy napot el 
tudtunk volna túrázni, de az idő sajnos 
hamar rosszra fordult ezért visszatérve 
az autókhoz Rozsnyó városa felé vettük 
az irányt. 

Rozsnyót német telepesek alapították 
a 13. században. A 15. században épült 
központja a legnagyobb négyzet alakú 
tér Szlovákiában, melyet színes polgári 
házak vesznek körül különösen hangu-
latossá téve a kisvárost. A tér közepén 
található az 1650-es években épült re-
neszánsz Őrtorony (renesančná strážna 
veža). A torony előtt Andrássy Francis-
ka, az özvegyek, árvák, ügyefogyottak 
jóságos szívű támogatójának márvány-
szobra található. A tűztorony mögött 
található a Ferences templom. 

Miután körbejártuk a történelmi főté-
ren ettünk egy fagyit. Mint minden este 
ezúttal is tábortűz felett bográcsoztunk 
és a tűz fényénél estig beszélgettünk. 

Negyedik napon az utolsó táborna-
punkra ébredtünk. Reggeli után elbon-
tottuk a sátrainkat, összepakoltunk és 
elbúcsúztunk a Baradla kempingtől és 
az Aggteleki-karsztól. 

A negyedik nap fő programja Lillafüred 
felfedezése volt. A Szent István-barlang 
bejárásával kezdtük a lillafüred kirándu-
lásunkat. 

A fokozottan védett Szent István-bar-
lang bejárata a Palotaszállótól 500 
méterre található, az Eger-Miskolc 
műút mellett. A barlang járatainak 
teljes hossza 1043 méter, a bejár-
ható szakaszok hossza 170 méter, 
függőleges kiterjedése 94 méter. Az 
üreg tulajdonképp egy forrásbarlang, 
melyet a Bükk Nagy-fennsíkjának ke-
leti peremén található víznyelőkön 
keresztül a felszínről a mélybe jutó 
karsztvíz alakított ki. A barlangot 
1913-ban fedezték fel, járóútvona-
lainak kialakítását 1927-ben kezd-
ték meg, majd a nagyközönség előtt 
1931 augusztusában nyitották meg, 
1991-ben pedig gyógybarlanggá nyil-
vánították. Legmélyebb ismert sza-
kasza a Pokol nevet viseli. A megnyi-
tott szakaszon érdekes képződmény 
a Mammutfogsor, a cseppkövesebb 
barlangszakasz a Meseország, az Osz-
lopok csarnoka és a Színházterem. A 
barlang bejárása után megnéztük Ma-
gyarország legmagasabb vízesését. 

A Lillafüredi-vízesést a Palotaszálló épí-
tésekor alakították ki. A Szinva patak 
eredetileg a Hámori-tóba torkollott. A 
20 méter magasból lezúduló függőleges 
esésű vízesés három szakaszból áll.

A télen és nyáron egyaránt lenyűgöző 
látványt nyújtó vízesés a Palotaszálló 
függőkertjéből is látható. A Palotaszálló 
egy meredek emelkedő tetején épült, 
emiatt ennek megerősítésére ki kellett 
építeni egy támfalakkal tagolt teraszos 
sétányrendszert. Az így keletkezett falon 
jut le a patak a Hámori-tóba. 

Mivel megint rosszra fordult az idő ezért 
ebéd után hazaindultunk. 

Nagyon kellemes, aktív sportos kikap-
csolódás volt a 2022-es Csákvári Termé-
szetjáró Tábor.

Mester Zsolt
bronzjelvényes túravezető

A Csákvári Természetjáró
Egyesület beszámolója
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és a kosárlabda lehet jó választás, vala-
mint a labdarúgással is ismerkedhetnek 
a gyermekek. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy ezekkel a lehetőségekkel nagyon 
sok diákunk él, és szívesen vesznek részt 
tanórán kívüli elfoglaltságokon is.

Iskolánk tanulói közül többen is részt 
vettek májusban a Floriana Könyvtár 
által meghirdetett rajzos mesemondó 
versenyen. A legjobban sikerült rajzokra 
szavazni lehetett a könyvtár közösségi 
oldalán. Öt alkotás közönségdíjas lett. A 
készítők szeptember 5-én, a Családi Tar-
kedli Nap keretén belül felfestették raj-
zaikat a könyvtár mögött kijelölt falfelü-
letre. A csapatok kiegészültek szülőkkel 
illetve pedagógusokkal is. Csodálatos 
alkotások készültek. A rendezvényen a 
festésen kívül lehetett kézműveskedni, 
aszfaltrajzokat készíteni. Fonással gyö-
nyörű hajköltemények készültek. A 
rendezvényre a koronát a frissen sütött 
tarkedli kóstolása tette fel. Méltán lehe-
tünk büszkék tanítványaink tehetségére 
és elkészült munkáira.

Az új tanév kezdetén azonnal kaptunk 
lehetőséget a Vértes Múzeum Baráti 
Köre Egyesülettől, hogy múzeumi óra 
keretében megtekinthessük a Hagyo-
mányőrző mesterségek című kiállítást. 
Egyik alkalommal Tóth Árpádné, más-
kor Kunstár Béla fogadott minket nagy 
szeretettel a Csákvár Emlékházba, és 
tartott érdekes foglalkozást a diákok-
nak. Ezúttal  ifj. Magosi István szíjgyártó  
és Setét Attila népi kézműves munkáit 
láthattuk. A II. Világháborúban használt 
eszközök felidézték azokat a körülmény-
éket, melyben elődeink hősiesen helyt 
álltak. A tárgyak segítségével könnyebb 
volt feleleveníteni az akkori életmódot, 
viszonyokat. Köszönjük szépen!

A tanév második hetében a 2. osztá-
lyos tanulók egy kis meglepetéssel ké-
szültek a kis elsős diákok számára. A 
tanító nénik köszöntő szavai után egy 
névre szóló, saját maguk által készített 
origami könyvjelzőt ajándékoztak a kis-

Szeptember 1-jén kezdetét vette az 
új tanév. A második osztályos tanulók 
nagy izgalommal készültek az ajándék 
műsorral, ám az időjárás sajnos nem 
volt kegyes hozzánk. A szűnni nem aka-
ró eső miatt rendhagyóra sikeredett a 
tanévnyitó ünnepély. Az új épületben 
hangszórón keresztül köszöntötte igaz-
gató néni a diákokat és a pedagógu-
sokat. A kisiskolában a folyosón össze-
gyűlve hallgatták meg az alsó tagozatos 
diákok a másodikosok ünnepi műsorát. 
Az elsős tanulókat Betti néni és Ibolya 
néni köszöntötte, és egy iskola címeré-
vel ellátott kitűzőt is ajándékozott nekik, 
amit büszkén viseltek a kisdiákok egész 
nap. Nagyon megható pillanat volt. Kö-
szönjük a szülők és a pedagógusok ru-
galmasságát e rendhagyó tanévkezdés-
sel kapcsolatban.

A tanév első heteiben rendben lezajlot-
tak a szülői értekezletek, és elindultak 
a szakkörök is. Nagyon sok lehetőség 
közül válogathatnak a szorgalmas, ér-
deklődő diákok. Ebben a tanévben 
indult magyar, matematika, rajz-festő, 
természetbúvár, kézműves és családi 
életre nevelés című szakkör. A dalos pa-
csirtáknak lehetőségük van az énekkar 
keretein belül tehetségük kibontakozta-
tására. A nyelvek iránt érdeklődők an-
gol órákon is részt vehetnek. A mozgás 
szerelmeseinek a kézilabda, pingpong 

Szeptember az iskolában

diákoknak, nagy örömöt okozva ezzel 
nekik.

Szeptember 7-én iskolánk ajándékba 
kapott a Polgár Judit Sakk Alapítványtól 
egy Sakkpalota iskolai alapcsomagot. A 
gyerekek nagy örömére plüssfigurák, 
Sakkpalota babzsák szett, dobókocka, 
Sakkpalota mágneses figurák, mágne-
ses sakktábla, poszter, Sakkpalota sakk 
készlet, számegyenes és sakktallér ta-
lálható a csomagban.

Az alapítvány egyedülálló programot 
dolgozott ki az általános képességfej-
lesztésre, a logikus és kreatív gondol-
kodás elősegítésére, a digitális korban 
fellépő gondolkodásfejlődési hiányos-
ságok pótlására. Második évfolyamon 
tanítási idő keretében ismerkednek 
a gyerekek a sakk szabályaival. Játék 
közben fejlődik a gyermeknek  az emlé-
kezőtehetsége, bővül a szókincse, meg-
különbözteti a bábukat és nevet rendel 
melléjük, megismeri, melyik hogyan 
léphet, hogyan üthet. A legnagyobb 
öröm a gyerekek öröme, hiszen érdekli 
őket, szívesen játszanak.

Szeptember 15-én iskolánk felső tago-
zatos diákjai közösségi munkában részt 
vettek a Nagy Park rendbetételében. A 
munkát a polgárőrség szervezte meg a 
Lovas Barátok Egyesületével összefog-

va. Az esemény célja az volt, hogy a kö-
zelgő ünnepek előtt szebbé varázsolják 
a parkot. A diákok óránkénti váltásban 
végezték a munkát, sepregettek, leve-
leket gereblyéztek, gyűjtöttek össze. Az 
időjárás is kegyes volt hozzájuk, így jó 
hangulatban telt a délelőtt.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 
2022/23-as tanévre is sikerült színház-
bérletet váltanunk Székesfehérvárra 
a Vörösmarty Színházba. 160 diáknak 
lesz lehetősége arra, hogy életkoruk-
nak megfelelő színházi előadásokat 
tekintsenek meg. Nagyon fontosak 
ezek az együtt töltött délutánok a kö-
zösségépítés és a gyermekek kulturális 
fejlődése céljából. Igazi életre szóló él-
ményt ad egy színházi előadáson való 
részvétel. Nagyon szépen köszönjük a 
szülőknek, hogy támogatnak minket 
ezen a téren is.

Szeptember 21-től az 5. évfolyamos di-
ákok számára megkezdődött az úszás-
oktatás, a  Csitáry G. Emil Uszodában 
Székesfehérváron.

Az Akadályversenyünket szeptember 
23-án egy gyönyörű napsütéses időben 
tudtuk megrendezni. Idén az „Össze-
tartozunk” mottóval indultak útnak az 
osztályok. Ezt a jeligét erősítette az is, 
hogy a verseny összesen 32 állomásán 
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illetve a Vadászkápolnánál segítették 
munkánkat a település civil szervezetei, 
a könyvtár, valamint az egészségügyi 
intézmények dolgozói, önkormányzati 
képviselők, nyugdíjas pedagógus kollé-
gák, önkéntes segítők valamint lelkes 
szülők. Köszönjük az Erdészetnek, hogy 
idén is megkaptuk a területet, valamint 
az Önkormányzatnak a sörpadokat és 
azok szállítását. 

Előzetesen az összetartozás jegyében 
menetlevelet kellett készíteni az osztá-
lyoknak. Gyönyörű alkotások készültek 
és látszott, hogy a munkából mindenki 
kivette a részét. 

Az indító állomásnál egy közös képet 
készítettünk minden osztályról, ame-
lyek majd kikerülnek a tantermek ajta-
jára. 

Az alsó tagozatosok útvonalán 6 állo-
más volt (mese, anyanyelvi, művészeti, 
sport, természeti, egészségügyi) Felső-
söknél 8 helyszínen dolgoztak a gye-
rekek (mese, egészségügyi, művészeti, 
anyanyelvi, iskolai élet, természeti, 
sport, logikai)

Az állomásokon a jól megoldott fel-
adatokért betűket kaptak a tanulók, 
melyekből híres magyar férfiak neveit 
tudták összerakni. A kapott térkép és 
a jó megfejtés vezette el őket a kö-
vetkező állomásra. Plusz feladatként 
kindertojás tartókban elrejtettünk szá-
mukra szótagokat, ezeket meg kellett 
találniuk, és a célállomáson kibontva 
össze kellett a szótagokból egy monda-
tot rakniuk. A mondatok egy-egy buz-
dítást adtak a tanévre az osztályoknak, 
melyek szintén kikerülnek a tantermek 
ajtajára.

A beérkezést követően játszhattak a 
gyerekek lengőtenisszel, tollassal, néz-
hettek solymászbemutatót, beülhettek 
a rendőrautóba és a tűzoltóautóba is. 

A nap megkoronázásaként egy finom 

ebédet is ettünk, amit hálásan köszö-
nünk a szülőknek.  Fáradtan, de szép 
élményekkel tértünk haza.

Szeptember 26-tól átmeneti időre a 
Gánti telephelyen tanuló diákjaink a 
kolléganő betegsége miatt Csákváron 
tanulnak. Így tudtuk biztosítani erre az 
időre a megfelelő tanulmányi előme-
netelüket.

Szeptember 28-án a Hímzett Igricek 
zenés mesemondó formáció kápráztat-
ta el a csákvári és gánti alsó tagozatos 
gyermekeket interaktív, közösen ének-
lős, játékos produkciójával. A műsor 
különlegességei között szerepelt a sze-
replők, Martinka Krisztina és Martinka 
János középkori ruházata, a mandolin-
kíséret, a saját készítésű hímzett dísz-
let, illetve hogy a saját szerzeményű 
meséket helyenként a gyerekek maguk 
terelhették a nekik jobban tetsző irány-
ba. A Floriana Könyvtár és Közösségi 
Ház színháztermében megrendezett 
előadás a Tiszta Formák Alapítvány tá-
mogatásával jöhetett létre. Reméljük, 
találkozhatunk még velük és élvezhet-
jük a meséiket.

Barabásné Németh Georgina
 pedagógus

Képünk van róla

Szervusz, Micimackó!

Szeptember 25-én, vasárnap Milne 
örökérvényű gyermekregényéből ké-
szült mesemusicallel indult a Rátonyi 
Róbert Színház 2022-2023-as évadja. 
Micimackó és barátai - a fontoskodó 
Nyuszi, a tudálékos Bagoly, a félénk Ma-
lacka, a sértődős Füles, Kanga, no meg 
a vidám, ugrálós Tigris - a Százholdas 
Pagonyban élik kalandokkal teli életü-

ket. Ebbe nyerhettünk betekintést a 
HADART Színház jóvoltából. Kiemelke-
dő volt az igényes díszlet és jelmez, a 
fülbemászó dallamok, a színészi játék. 
A színvonalas produkció rabul ejtette 
a kicsiket, nagyokat egyaránt. A lelkes 
közönség nagy tapssal jutalmazta az 
előadást.

13 kiállítás megnyitójának adott 
ottjont a Floriana Könyvtár és Közös-
ségi Ház.

A FotoKozma nemzetközi kültéri ter-
mészetfotó fesztivál, amely évente 
kerül majd megrendezésre a Vértes 
környékén. 

Célja, hogy a régióban létrejöjjön egy fo-
tográfiai kultúrsziget, hogy az emberek 
közelebb kerüljenek a természethez, te-
ret adva a fotográfusoknak, hogy olyan 
projekteket mutassanak be, amellyel 
felhívják a figyelmet a környezetünkre 
és a fenntarthatóság fontosságára. A 

FOTOKOZMA

kültéri kiállításokon a fókusz az ember 
és a természet kapcsolatán van.

Megálmodója, motorja Radisics Milán 
nemzetközi hírű természetfotós. Az idei 
év programjában 10 településen 13 sza-
badtéri kiállítás került elhelyezésre, me-
lyek bemutatása és összevont megnyi-
tója szeptember 16-án volt Csákváron. 
A színházteremben bemutatásra került 
a résztvevő 9 fotós, és levetítették a ki-
állítások anyagát is. Így azok is részesül-
hettek az élményben, akik nem jutnak 
el minden helyszínre.Ennél közelebb 
vinni a természetet az emberekhez 
már nehéz lenne.
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A Pro-Vértes csapata szeptember 24-
én rendezte meg a tradícionális XXIII. 
Mihály-napi Lovas- és Pásztortalálkozót.

A szép őszi napon fogathajtással, 
lovasversenyekkel, csikósbemuta-
tókkal, a tavaly sikeresen debütált 

Natúrparki csettegő találkozóval, - 
melyet tréfásan csak mezőgazdasági 
kabriónak neveznek, - pásztorkutya 
szépségversennyel, főzőversennyel, 
isteni finom gasztronómiai kínálat-
tal, kulturális eseményekkel, vásárral 
várták a helyieket és a Csákvárra lá-
togatókat egyaránt.

Délelőtt 10 órától az érdeklődők in-
gyenes szakvezetéssel látogathat-
ták meg a Geszner-házat.  Az épület 
bejárása során nemcsak az épület 
történetével ismerkedhettek meg, 
hanem az épületben működő ter-
mészettudományi kiállítással és a 

Geszner-parkkal is.. A Csákvár Em-
lékházban pedig a Hagyományőrző 
mesterségek kiállítást is megtekint-
hették. 

Ebédidőben a gyerekek kedvükre fa-
latozhattak a lepényevőversenyen, 
délután a bojtárok ötpróbáján mé-
rettették meg ügyességüket, s egész 
nap ugrálhattak a bálaváron.

A folyamatosan közlekedő Herkules 
járaton utazók bejárhatták a Csík-
varsai-rét távolabbi szegleteit, ahol 
a szürkemarhák és bivalyok legelész-
tek.

Képünk van róla

Számos érdeklodött vonzott az idei Mihály-nap

Akik eljöttek július utolsó vasárnap-
ján, 31-én délután a Csákvár Emlék-
házba, megszerezhették egyik leg-
szebb nyári élményüket. 

A Zene története címmel előadói 
est volt, amelyen a Szűcs Renáta és 
Szeghy Erika alkotta Duo Corde gitár 
kettős volt a főszereplő. 

A zene története

A zene története cím sem volt vélet-
len, mert a házigazda Tóth Árpádné 
kis csákvári zenetörténettel vezette föl 
a délutánt. Emlékeztünk Paulini Bélá-
ra, Kodály Zoltánra, természetesen a 
Háry János kapcsán, felemlegetve az 
ősbemutatót, a Bozori vendéglőt és 
a csákvári szereplőket.  Emlékeztünk 
Csányi Lászlóra és Botka Valériára, a 
világhírű gyermekkórusra,  emleget-
tük a csákvári kórustalálkozókat, a sok 
szép együtt éneklést.

A Duo Corde gitár együttes a műso-
ra első részében magyar népdalokat 
játszott, válogattak Kodály és Bartók 
gyűjtéséből is. A második részben Dél 
Amerika-i dallamok szóltak, voltak 
ismertebbek és újdonságok. Az előa-
dott  zeneszámok többségét ők írták 
át gitárra. Nagyon jó volt hallgatni a 
játékukat, és nézni ezt a két tehetsé-
ges fiatalt.

Az est védnökének, Esteházy Márton-
nak köszönhetjük a magyar népda-
lokból összeállított játékos zenei „dal 
kvízt”, amely közös énekléssel, vidám 
történetekkel és sok nevetéssel járult 
hozzá a különleges hangulathoz.

Természetesen a szokásos vendéglá-
tás mellett még jó beszélgetések zár-
ták ezt az estébe hajló délutánt.

Köszönjük mindenkinek, aki tett érte, 
hogy egy értékes program létrejöhes-
sen, és jól sikerüljön.

                                      Galló Vilmosné
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Eseménynaptár
2022.10.1. – 11.30.

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

Az AQVITAL Csákvár TC asztalitenisz csapat őszi Extraliga programja:
09.10. Soltvadkerti TE / AQVITAL Csákvár TC 11:00
09.24. AQVITAL Csákvár TC / Győri Elektromos VSK I. 11.00
10.01. Hügiéne Bt (Komlói Bányász) / AQVITAL Csákvár TC 15:00
10.02. PTE PEAC Kalo Méh I. / AQVITAL Csákvár TC 16:00
10.16. AQVITAL Csákvár TC / CVSE Swietelsky Vulkán Fürdő I. 11.00
11.12. DVTK SE I. / AQVITAL Csákvár TC 11:00
11.26. AQVITAL Csákvár TC / MTE 1904-HOFFER I. 11.00
12.10. Honvéd Szondi György SE I. / AQVITAL Csákvár TC 15:00
12.17. AQVITAL Csákvár TC / Floratom Szeged AC I. 11.00

Asztalitenisz

Evangélikus  Egyház
Kedves Testvéreink!
Szomszédos országunkban háború dúl. Csákvári gyülekezetünk is kiveszi 
részét a segítségnyújtásban: felajánlottuk a Magyar Ökumenikus Segélyszer-
vezet közreműködésével a régi parókia épületét rászoruló menekült családok 
számára. 
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet közvetlenül támogathatják az egyhá-
zunk 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 informáci-
ók és lelki anyagok segítenek híveinknek lelki táplálékhoz jutni.
A portál címe: www.evangelikus.hu

OKTÓBER
16. 11.00  Istentisztelet • Pyrbaumi küldöttség Csákváron (vas.)
23. 11.00  Istentisztelet keresztelővel (vas.)
26. 18.00  Férfikör (szerda)
30. 11.00  Bibliavasárnap, családi istentisztelet (vas.)
31. 11.00  Reformációi ünnepi istentisztelet (hétfő)

NOVEMBER 
6.    11.00  Úrvacsorai istentisztelet (vas.) 
13. 11.00  Istentisztelet • őszi betakarítási hálaadás (vas.)
20. 11.00  Istentisztelet • Örök élet vasárnapja, halottak napi megemlékezés
27. 11.00  Istentisztelet Advent 1. vasárnapja

EVANGÉLIKUSOK VAGYUNK
és te?
NEM KÉRDÉS, MOST MÉGIS AZ!

Népszámlálás 2022
2022. október 1. és 16. között látogass el a belepes.nepszamlalas2022.
hu weboldalra, itt írd be a postai értesítőben kapott belépési kódot, majd 
töltsd ki a kérdőívet!
Ha nem tudod interneten kitölteni a kérdőívet, 2022. október 17. és novem-
ber 20. között számlálóbiztos segítségével adhatsz választ a kérdésekre.

Tevékenységünk az egész országban:
a közösségért dolgozunk gyülekezeteinkben, 
segítő kezet nyújtunk diakóniai szolgálatunk révén, 
hagyományokat teremtünk, 
hiszünk benne, hogy a hit holnap is fontos lesz, 
jövőt építünk óvodáinkkal és iskoláinkkal a fiatalok számára.

Miért fontos, hogy kifejezzük a vallási hovatartozásunkat?
Mert így megmutatjuk a közvélemény és a döntéshozók számára, mennyien 
vagyunk,
mert ezzel közös jövőnkről is döntünk,
mert megmutathatjuk az evangélikus közösség jelentőségét a társadalom-
ban.

Rólunk mondták:
„A világra nyitott emberek közössége vagyunk.” - Antal Adrián, műsorvezető, 
ZiccerTV (TrollFoci)
„Merünk kérdezni, kételkedni és elfogadni.” - Varga-Tóth Tímea, hitoktató, 
presbiter
„Sokan sokfelől jövünk, de egy irányba tekintünk.” - Sebesi Julianna, gimnazista
www.evangelikus.hu
LÉLEKKEL, ISMERETTEL
Magyarországi Evangélikus Egyház

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)

Október hónap igéje:
„Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és 
igazak a te utaid, népek királya.” Jelenések 15, 3b
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Első alkalommal szeptember 15-én Sze-
keresné Horváth Zsuzsanna a Csákvárt 
méltán híressé tevő hagyományunk-
ról, a fazekasságról tartott előadást.  A 
vetítéssel kísért bemutatón szó volt a 
fazekasság történetéről a céhes időktől 

Bár aggódtunk az időjárás miatt, de 
mindenki örömére nagyon jól sikerült 
a családi napunk. Az aszfaltrajz verseny 
befejező stádiuma szeptember 10-én 
délelőtt, a Tarkedli Családi Nap kereté-
ben zajlott. A kiírt pályázatra beérkezett 
tervek közül a zsűri véleménye és a kö-
zönségszavazatok alapján kiválasztot-

Csákvár Város Önkormányzata 2022. 
szeptember 30-án tartotta az Idősek 
Napja alkalmából rendezett ünnepségét 
a Florina Könyvtár és Közösségi tér szín-
háztermében. Az Idősek Napja az idősek 
szeretetéről és tiszteletéről szól, felhívja 
a figyelmet arra, hogy odafigyeljünk az 
idősek problémáira, és segítsük őket a 
mindennapokban. Egy hosszú élet mun-
kája, eredményei elismerést és tiszteletet 
érdemelnek. Az idősek megbecsülését, a 
velük való törődést szívünkből fakadó köz-
kötelességünknek tartjuk életünk során. 
És minden minőségünkben: gyerekként, 
szülőként, nagyszülőként, szakemberként, 
és közemberként. Köszönettel tartozunk 
az idősebb korosztálynak, akik szorgalmas 
munkájukkal, áldozattal a nehéz időkben 
megteremtették és biztosították nekünk, 

napjainkig. Az agyagművesség ágait és 
jellegzetességeit a fazekasok, korsósok, 
tálasok által készített termékeken ke-
resztül ismerhették meg az érdeklődők. 
Betekintést nyerhettek az edényké-
szítés technológiai folyamatába is, az 
agyagelőkészítéstől a korongozáson át a 
díszítésig, mázazásig.

A következő alkalommal Kunstár Béla 
tart előadást Csákvár a II. világháború-
ban címmel. 2022 október 20-án 17.30-
kor minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

2022. november 11-én pénteken 17.30 
órakor vendégünk lesz az olvasóink kö-
rében méltán népszerű BAUER BARBA-
RA  író-újságíró, több nagysikerű könyv 
szerzője.

A belépés ingyenes!

tuk a legjobbakat, melyeket a nyertesek 
megvalósíthattak. A könyvtár épülete 
mellett húzódó beton támfalat meg-
mentettük a szürkeségtől!  A kézműves 
asztalnál Kisfaludyné Jutka néni segítsé-
gével ügyeskedhettek a gyerekek. Far-
merből készültek a szütyők, tarisznyák 
és karkötők. Nagy sikere volt a frizura-

Könyvtári hírek

Családi Tarkedli Nap a Floriana Könyvtárban!

készítésnek, Majtánné Bakonyi Réka 
egész nap fonta a kislányok csodaszép 
copfjait. Az udvaron is nagy volt a sür-
gés-forgás.

Majtán Istvánné, Jutka néni már kora 
reggel kiképzést tartott az önkéntes 
kuktáknak a tarkedlisütés rejtelmeiről. 
Íme a klasszikus recept!

Lássuk hát hogyan készül a tarkedli Jut-
ka néni konyhájában:

„40 dekagramm lisztet tálba szitálok, a 
közepébe egy kis fészket csinálok. Ebbe 
teszek 2 evőkanál kristálycukrot, ráön-
tök 4-5 deciliter langyos tejet és rámor-
zsolok 2-3 dekagramm élesztőt. 4 tojás 
sárgáját a liszt szélére teszek. Amíg dol-
gozik az élesztő, a tojások fehérjét ke-
mény habbá verem. Amikor az élesztő 
megkelt, a tálban lévő alapanyagokat 
összekeverem, majd óvatosan hozzá-
adom a tojáshabot is. A palacsinta-
tésztánál sűrűbb, de a nokedlitésztánál 
lágyabb tésztát kell kapnunk. Ha túl 
kemény lenne, akkor keverés közben 
adok hozzá apránként még egy kis 

tejet. Ha összeállt a tészta, letakarva 
hagyom egy fél órát kelni, majd az ola-
jozott tarkedlisütő mélyedéseibe teszek 
egy-egy kanállal a tésztából, és mind a 
két oldalát szép aranysárgára, barnára 
sütöm. Porcukorral meghintem a kisült 
fánkocskákat, és lekvárral tálalom. A 
tarkedlisütő alá, a gázlángra tegyünk 
vaslapot. Akinek nincs tarkedlisütője, az 
akár egy serpenyőbe öntött kevés olaj-
ban is kisütheti a kanállal kiszaggatott 
tésztát.”

Nagyon szép napunk volt. Sok-sok csil-
logó szempár, ínycsiklandó tarkedli, és 
a gyönyörűre festett betonfal lett a vég-
eredmény.

Elindult a 
„Helytörténeti esték” 
programsorozatunk őszi évada

Őszi közönségtalálkozó!

fiatalabbaknak, gyermekeiknek, unokáik-
nak, hogy tanulhassunk, dolgozhassunk, 
gyarapodhassunk, és nyomdokukba lép-
hessünk. Köszönjük mindazokat az érté-
keket, amelyeket megőriztek és mindazt, 
amivel az új generációt felvértezik és gaz-
dagítják! Fontos, hogy egymás mellett él-
jenek a nemzedékek, mert csak így lehet 
teljes az életünk.

Illés Szabolcs polgármester úr szemé-
lyesen mondott köszönetet a jelenlevő 
ünnepelteknek. Az ünnepségen Szász 
Kati operetténekes és Harsányi Gábor  
Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas 
magyar színművész „1 óra múlva itt va-
gyok” zenés kabaré műsorával, és egy kis 
vendégfogadással kedveskedtünk a város 
szépkorúinak.

Idosek Napja
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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: november 1.

Csákvári HírmondóKÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hirdetések

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

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

Eladó 1 db Hajdu GB 120.2-01 gáz-
bojler. Keveset használt, jó állapot-
ban. Ár: 60.000,-
Telefon: 20/500-1468

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik elkísérték Oszoli 
Lászlót utolsó útjára. Sírjára koszorút 
és virágot helyeztek, és fájdalmunkban 
osztoztak.

Gyászoló Család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Metlágel János temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek el és mély fájdalmunkban 
osztoztak.

Gyászoló család

APRÓHIRDETÉS2022. november 8-án (kedd)
17.00 órai kezdettel gépjár-

művezetői tanfolyam indul a 
Házasságkötő teremben.

 Információra ajánljuk a
www.stift90.hu 

honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni

Sáfrán Andrásnál lehet
+36-20-962-0478 
vagy személyesen

az első megbeszélésen.

KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%

VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%

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
•  füllyukasztás, orrbelővés
•  sminkek – minden alkalomra
•  alakformálás, cellulit kezelés

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.”

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

Szeretettel hívjuk és várjuk

AZ ÖSSZHANG KAMARAKÓRUS
25 ÉVES JUBILEUMI KONCERTJÉRE.

Floriana Könyvtár és Közösségi Ház 
színházterme

2022. november 12. szombat 16.00
A belépés ingyenes.


