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ISKOLAI HÍREK

Polgármesteri döntések a ko-
ronavírus járvány idején.  

Színes iskolai beszámoló és ta-
nulóink versenyeredméyei.

A Csákvári Természetjáró Egye-
sület számos programmal várja 
a 2021-ben túrázni vágyókat.

Tudósítás a Mese-Vár Óvoda 
életéből, az elmúlt időszak leg-
fontosabb eseményei.

Kedves Csákváriak!

Ismét közeledik az év vége és beköszön-
tött az adventi időszak. Múlt vasárnap 
az otthonainkban meggyújtottuk az 
adventi koszorúkon az első gyertyákat 
és remélem, a szívünkben is elkezdtük 
a készülődést a karácsonyra. Még úgy 
is, hogy tudjuk: idén más lesz az ünnep, 
és mindnyájunktól sokkal nagyobb kö-
rültekintést igényel a jelenlegi helyzet. 
Mert az előrejelzések szerint a világjár-
vány itt lesz velünk karácsonykor is, és 
még ki tudja, meddig nehezíti meg a 
mindennapokat. Mégis azt gondolom, 
hogy a sok lemondás és nehézség elle-
nére be kell tudnunk fogadni az adventi 
üzenetet, el kell csendesednünk, szá-
mot kell adnunk az elmúlt időszakról és 
egy kicsit magunkba kell fordulnunk. A 
várakozás örömteli napjaiban mernünk 
kell jobb embereknek lenni, mint más-
kor, mert higgyék el, ebben a nehéz és 
küzdelmes időszakban még fontosabb, 
hogy odafigyeljünk egymásra és szere-

Adventi gondolatok

tettel, megértéssel forduljunk egymás 
felé.  

Milyen jó is, hogy van ez a szent ünne-
pünk. Milyen jó, hogy legalább ilyenkor 
tudatosulhat bennünk, hogy egy közös-
ség vagyunk, egy család tagjai vagyunk, 
és hogy egy olyan társadalomban élünk, 
amelyben szükségünk van egymás se-
gítségére, mert így tudunk előbbre jut-
ni. Advent az eljövetel, a megérkezés, a 
boldog várakozás időszaka. Megérkezni 
és türelemmel várakozni. Milyen egy-
szerűnek tűnik mindez, milyen könnyű 
kimondani, de mégis milyen nehéz ezt 
a nyüzsgő, rohanó világunkban meg-
valósítani. Mert olyannyira elfoglalnak 
bennünket a hétköznapi kötelezettsé-
geink és feladataink, a világnak való 
megfelelés kényszere, hogy amikor egy 
kissé lassítani kellene és szeretteink felé 
fordulni, bizony csak nehezen vagyunk 
képesek a megállásra, az odafigyelésre. 

S hogy miért van ez? Mi ennek az oka? 
Talán az, hogy a várakozás a hétköznap-
jainkban türelmetlenséggel párosul, 
nem szeretünk várakozni. Ráadásul a 
nagy sürgés-forgásban könnyű megfe-
ledkezünk a hozzánk legközelebb állók-
ról, az otthon nyugalmáról is. Miközben 
lelkünk legmélyén mégis csak erre vá-
gyunk, mert ez az, ami valóban a leg-
fontosabb az életünkben. 

Hiszem, hogy az adventi időszak és a 
karácsony egy olyan átváltozást jelent, 
amely bennünk zajlik. Átváltozunk, 
hogy időben készen álljunk arra, hogy 
egymás szemébe nézve, egymás kezét 
megszorítva valóban átéljük a közös-
ség ünnepét, a családi békesség nyu-
galmát, a Megváltó születését. Mert a 
karácsony csodálatos ünnepe Isten és 
ember különleges találkozása, az em-
ber otthonratalálása a Gondviselőnél. 
És a Megváltó elküldésével Isten értel-
met is adott az ember életének, és azt a 
küldetést bízta ránk, hogy tápláljuk a re-
ményt a körülöttünk élő társainkban. Ez 
a karácsony titka. Az, hogy megmutassa 

a szeretet útját és segítsen ráeszmélni, 
hogy szükségünk van egymásra. 

Engedjék meg, hogy befejezésül Pilinsz-
ky Jánost idézzem, aki így írt az adventi 
várakozásról: 

„Az ádventi várakozás hasonlít a meg-
emlékezéshez, de valójában mindennél 
távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pon-
tosabban úgy, ahogy a szeretet min-
dennél valóságosabban vágyakozik az 
után, akit magához ölel és örök újszü-
löttként a karjai között tart.”

Kívánom mindnyájunknak, hogy ta-
láljunk rá erre a szeretetre, erre a cso-
dára, és kívánok Önöknek az adventi 
ünnephez sok-sok türelmet, nyugalmat 
és tiszta szívet. Ebben a járvány sújtotta 
időszakban pedig kívánok Önöknek to-
vábbra is kitartást és jó egészséget. És 
kérem Önöket, hogy vigyázzanak ma-
gukra és vigyázzunk egymásra továbbra 
is.  Mert tudják, csak együtt sikerülhet.

Illés Szabolcs
polgármester
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Polgármesteri döntések
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet-
ben, valamint a katasztrófavédelem-
ről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésé-
ben foglaltak alapján Illés Szabolcs 
polgármester úr 2020. november 
23-án a következő döntéseket hozta: 

• A Csákvári Mese-Vár Óvoda és 
Bölcsőde Szabadság téri épületének 
zárva tartásáról 2020. november 23. 
napjától december 6. napjáig, 
• a Csákvári Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselőinek illetményé-
hez való hozzájárulásról,

• a Csákvári Kulturális és Sport Non-
profit Kft. 2019. évi költségvetési be-
számolójának elfogadásáról,
• a Csákvári Kulturális és Sport Non-
profit Kft. 2021. évre szóló üzleti ter-
vének elfogadásáról,
• a Csákvári Kulturális és Sport Non-
profit Kft. saját tőkéjének biztosítá-
sáról,
• az önkormányzat 2021. évi belső 
ellenőrzési tervérének elfogadásáról.

• A várható 2021. évi rendezvények 
megszervezéséhez a 2021. évi költ-
ségvetés terhére forrás biztosításá-
ról, 

• a Képviselő-testület 2021. évi mun-
katervéről,
• a 80 éven felüliek karácsonyi aján-
dékcsomagjainak megrendeléséről,
• a Csákvár Város Önkormányzata 
társulásokban végzett feladatairól 
szóló beszámoló elfogadásáról,
• a Depónia Nonprofit Kft. beszámo-
lójáról,
• a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázatról.

• A Floriana Könyvtár és Közösségi 
Ház önálló felépítményként történő 
földhivatali bejegyzéséről,

• Csákvár közüzemi ellátó vezetékek 
esetében be nem jegyzett szolgalmi 
jogok bejegyeztetéséről,
• OVI-focipálya építésének előkészí-
téséről a Szabadság téri óvodában,
• 3 fő idősotthoni beutalásáról ,
• a Csák és Társa Betéti Társasággal 
kötött feladat-ellátási szerződés I. 
számú módosításáról.

• A TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00006 
számú projekt kapcsán végrehajtott 
költségátcsoportosításról.

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Az idei évben a fűtési szezon meg-
kezdésével összefüggésben több 
eseményhez is riasztották a kataszt-
rófavédelem tűzoltó egységeit. Ilyen 
esetekhez pl.: tetőtűz, kazánrob-
banás, pince- kazánház füsttel telí-
tődött, személy CO-füstmérgezést 
szenvedett, melléképület- kazánház 
teljes terjedelmében égett. A hason-
ló esetek megelőzése céljából készí-
tettük ezt a rövid megelőző tájékoz-
tatót.

A kémény potenciális veszélyforrás. 
A rendszeres ellenőrzéssel megelőz-
hetők a lehetséges veszélyhelyzetek, 
a kéménytűz és a szénmonoxid-szi-
várgás okozta mérgezés. Az élet- és 
preventív tűzvédelem érdekében a 
lakosság legfontosabb tennivalója, 
hogy tegye lehetővé a kéményseprő 
szakemberek ingatlanba való bejutá-
sát, a kémény ellenőrzését. 

A kémények rendszeres tisztíttatása 
nagyon fontos, hiszen a lerakódott 
korom begyulladhat vagy eltömítheti 
a füstcsatornákat. 

A statisztikák szerint sok esetben a 
kitakarítatlan kémények okozzák a 
kéménytüzeket, CO gáz visszaáram-
lást. 

Kezdődik a fűtési szezon 

Ne próbáljuk házilag magunk, vagy 
szakember nélkül javítani a ké-
ményt, gázkészüléket, mert ahhoz 
speciális szerszám, alkatrész, kellő 
szakismeret szükséges. 

Az elektromos fűtőberendezések 
üzemeltetése nagy energia felvétel-
lel jár, aki ilyenre vált annak érdemes 
a lakás villamos hálózatát felülvizs-
gáltatni. 

A kályhák- kandallók elé helyezzünk 
nem éghető anyagú tálcát és ellen-
őrizzük a füstcsövek rögzítettségét, 
a hősugárzók környezetéből a gyúlé-
kony éghető anyagokat távolítsuk el! 
Begyújtáshoz soha ne használjunk 
alacsony lobbanáspontú égésgyor-
sító folyadékot!

Kisgyermeket üzemelő kályhával, 
hősugárzó fűtőtesttel ne hagyjunk 
egyedül a helyiségben!

Amennyiben a legutolsó fűtés óta a 
lakásban átalakítás történt (homlok-
zati szigetelés, légtércsökkentéssel 
járó helyiség leválasztás, nyílászáró 
csere, elszívó berendezés üzembe 
helyezése, szakemberrel vizsgáltas-
suk meg a biztonságos szintű légcse-
re meglétét.

A Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Lakossági tájékoztatása

A szénmonoxid (CO) éghető anya-
gok (pl. fa, gáz, stb.) tökéletlen égé-
se során keletkezhet. Színtelen, szag-
talan, mérgező gáz, belégzése során 
a belélegzett mennyiségtől függően 
különböző tünetek jelentkezhetnek: 
enyhe fejfájás, émelygés, hányinger; 
lüktető fejfájás, álmosság, elmeza-
var, erős szívverés; eszméletvesztés, 
görcs, légszomj, halál.

A szénmonoxid érzékelő elhelyezé-
sének nagy jelentősége van. Az ér-
zékelőt a padlótól, ajtótól, ablaktól, 
CO forrástól legalább 1,5 méterre 
kell szerelni. Nyílt égésterű kazán-
jainknak „konkurenciái” lehetnek a 
különféle gépi szellőző berendezé-
sek. Ilyen szerkezetek a konyhai szag-
elszívók, a fürdőszobai páraelszívók, 
a kandallók, a klímaberendezések, 
vagy akár a szárítóberendezés, hiszen 
ha a helységből nem jut levegőhöz és 
az ablak sincs nyitva, akkor a kémény 
lesz a légutánpótlás egyetlen forrása. 
Amennyiben a legutolsó fűtés óta a 
lakásban átalakítás történt (homlok-
zati szigetelés, légtércsökkentéssel 
járó helyiség leválasztás, nyílászáró 
csere, elszívó berendezés üzembe 
helyezése, szakemberrel vizsgáltas-
suk meg a biztonságos szintű légcse-
re meglétét! 

Összefoglalva, az élet és vagyon-
biztonságunk megőrzésének érde-
kében rendszeresen ellenőriztetni 
kell szakemberrel a lakásban lévő 
tüzelő- és fűtőberendezéseket, ké-
ményeket, égéstermék elvezetőket! 
Rendszeresen szellőztetni kell a la-
kást, illetve szellőztetőnyílásokat 
kell kiépíteni szükség esetén, az oxi-
gén beáramlás biztosításra!

Ha Ön tüzet észlel, tüzet lát, haladék-
talanul hívjon segítséget a 112 ingye-
nes központi segélyhívó telefonszá-
mon! Vigyázzunk Egymásra!
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Január 9.     Csákberény (busszal) • Csókakő • Mór 
Táv: 14,5 km, 440 m Túravezető: Mester Zsolt

Február 20. Csákberény (busszal) • Géza-pihenő • Gánt (kávé, süti) • Gém-hegy
• Tanösvény • Csákvár Táv: 22 km, 400 m Túravezető: Mester Zsolt

Március 20. Csákvár • Kistábor-hegy • Vérteskozma • Gyümölcsös-völgy • Csákvár
Táv: 19 km, 393 m Túravezető: Mester Zsolt

Április 4.      Tojáskereső séta Táv: 3 km

Április 10.   „RETRO KOZMA 60” Csákvár •Báraczházi-barlang •Gánt • Kőhányás
• Mátyás-kút • Vitányvár • Körtvélyespuszta • Körtvélyes • 
Vérteskozma• Annafalvi őrház • Csákvár 
Táv: 60 km, 1375 m, Túravezető: Dornyi Gergely

Április          Túra bot bejárató túra  (két útvonallal) 
(Szervezők: Vaskapu Hagyományőrző Egyesület, Lovasbarátok Köre 
Egyesület, CSTE)
1. Csákvár • Lóállástető •Tanösvény • Vaskapu-völgy • Csákvár 
Táv: 9,5 km, 136 m Túravezető: Boros Péter

2. Csákvár • Gém-hegy • Gánt; Bauxitbánya • Vaskapu-völgy
Táv: 18 km, 286 m Túravezető: Füzes Csaba

Április 23.    Békanász túra a Csíkvarsai réten Táv: 10 km Túravezető: Boros Péter
(időjárásfüggő)

Május 1.      Margó néni Napfelkelte Túrája Táv: 5 km, 176 m

Május 15.    Piliscsaba (autóval) • Piliscsév • Klastrompuszta • Nagy-Bodzás-
hegy • László-kúpja • Pilisszántó • Piliscsaba
Táv: 30 km, 930 m Túravezető: Füzes Csaba

Június 12.    Gánt bányatelep (busszal) • Bauxitbánya • Gánt geológiai
bemutató Táv: 4 km, 76 m Túravezető: Füzes Csaba

Június 26.   Kőhányás (busszal) • Várgesztes • Robinson kunyhó • Somló • Majk
Táv: 16 km, 268 m Túravezető: Dornyi Gergely

Július 3.       Csákberény (busszal) • Panoráma tanösvény és múzeum
Táv: 4,8 km, 160 m Túravezető: Mester Zsolt

Július 17.     Szár (tömegközlekedés) • Zuppa tető • Szárliget • Csákánypuszta • 
Körtvélyesi kilátó • Vitányvár •Körtvélyes tető • Majorház • Sár-
kánylyuk-völgy • Hirczy emlékmű • Vérteskozma • Tábortető • Va-
dászkápolna • Csákvár
Táv: 42 km, 836 m Túravezető: Dornyi Gergely

Augusztus 7.  Éjszakai csillagtúra  Táv: 8 km, 97 m Túravezető: Boros Péter

Szeptember 4. Bakonyszentlászló (autókkal) • Vinye • Csesznek •Vinye
Táv: 18 km, 430 m Túravezető: Dornyi Gergely
Cseszneken lehetőség van ferrátázni, vagy megtekinteni a várat.

Szeptember 12. Szabó Laci bácsi túra (három útvonallal)
1.  Kőhányás (busszal) • Petre-cser •Vadászkápolna
Táv: 11 km, 57 m Túravezető: Boros Péter

2. Környe (busszal) • Környebánya • Vitányvár • Vérteskozma • Va-
dászkápolna
Táv: 25 km, 482 m Túravezető: Dornyi Gergely

3. Biciklitúra a Vértesben Csákvár • Kotló • Fáni-völgy • Ördögszó-
szék • Környebánya • Somló • Várgesztes • Vérteskozma • Csákvár
Táv: 45 km, 600 m Túravezető: Füzes Csaba

Október       „Sétabot sétáltató” túra  (két útvonallal) 
(Szervezők: Vaskapu Hagyományőrző Egyesület, Lovasbarátok Köre 
Egyesület, CSTE)
1. Csákvár • Lóállás-tető • Tanösvény • Vaskapu • Csákvár
Táv: 9,5 km, 136 m Túravezető: Boros Péter

2. Csákvár • Vadászkápolna • Három-Szarvas-völgy • Máriakép • 
Gyümölcsös-völgy • Petre-cser • Gém-hegy • Vaskapu-völgy
Táv: 21 km, 394 m Túravezető: Füzes Csaba

Október 30. Mindenszentek séta a Lóállás-tetőre 5 km, 176 m

November 13.  Nadap (autókkal) • Meleg-hegy • Bodza-völgy • Csúcsos-hegy •
Sukoró • Nadap
Táv: 15 km, 136 m Túravezető: Boros Péter

December 5.    Mikulás túra 4 km

December 29.  Ünnepi túra 17 km

Ha van rá lehetőséged, támogathatsz minket az adód 1%-val is!
Adószámunk: 18500103-1-27

Székhely: 8083 Csákvár, Rákóczi u. 66.

Elnökség elérhetőségei
Boros Péter • Elnök, bronzjelvényes túravezető
E-mail: borospetertibor@gmail.com
Tel.: 06 70 256 2742

Túravezetőink elérhetőségei
Mester Zsolt • Bronzjelvényes túravezető
E-mail: mesterzs85@gmail.com
Tel.: 06 70 940 2014

Dornyi Gergely • Bronzjelvényes túravezető
E-mail: dornyi.gergely@cste.hu
Tel.: 06 70 315 2113

Füzes Csaba • Bronzjelvényes túravezető, Útjelzésvezető
E-mail: csabafuzes@gmail.com
Tel.: 06 30 709 2095

CSTE 2021. évi 
túraprogram
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A járványügyi helyzet megköti a 
kezünket sok dologban, de azért 
nem eseménytelen az iskolai élet 
Csákváron. Igyekszünk hagyomá-
nyainkat ápolni, a munkatervünk-
ben szereplő legfontosabb pon-
tokat a körülményekhez igazodva 
megvalósítani, sőt egy új projekt-
be is belevágtunk: Hulladékcsök-
kentési Hetet tartottunk.

November 11-én 11 óra 11 perc-
kor hangosbemondón keresztül 
emlékeztünk meg az I. világháború 
befejezéséről, és a 10 millió em-
berről, akik életüket vesztették. Az 

November az iskolában

emlékműnél történő gyertyagyúj-
tás helyett az idén 1 perces néma 
felállással zártuk a nyolcadikosok 
műsorát.

Ezen a napon rendezte a Hétve-
zér Általános Iskola a Természet-
Ember-Környezet elnevezésű on-
line versenyét. Bara Zsófia (8.b) 
és Plántek Kornélia (7.a)  csapata 
harmadik helyezést ért el. Köszön-
jük Fülöp Mária tanárnő munkáját!

November harmadik hetében a 
tantestület tagjaiból alakult ön-
képző csoportok osztották meg 

egymással az utóbbi félévben 
megszerzett tudást, a megtalált ér-
dekességeket a digitális oktatással 
kapcsolatban. A negyedik héten 
pedig, szintén kis csoportos fog-
lalkozások keretében a legújabb 
KRÉTA-fejlesztés eredményét, a 
Digitális Kollaborációs Tér lehető-
ségeit tanulmányoztuk. 

Nem hanyagoljuk el a pályaorien-
tációt sem. Igaz, az idén nem tart-
hatjuk meg közkedvelt rendezvé-
nyeinket, de mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy digitális 
formában kellő tájékoztatást kap-
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janak a nyolcadikos diákok és szü-
leik, a hetedikesek pedig segítsé-
get terveik formálásához.

November 25-én olvasási versenyt 
rendeztünk a harmadik és a ne-
gyedik évfolyam számára külön-
külön. A főépületben 10 ügyes 
gyermek közül Magasi Hanga Klára 
volt az, aki az ismert és az idegen 
szöveggel szerzett pontszámok 
összesítése után A legszebben ol-
vasó negyedikes címet elnyerte. 
Fényképünkön a négy legügyesebb 
tanuló látható. A „kisiskolában” 15 
résztvevő közül, Vig Bendegúz lett 
A legszebben olvasó harmadikos. 
Reméljük, az olvasás szeretete el-
kíséri őket a későbbiekben is! Kö-
szönjük a tanító nénik munkáját!

A múlt hónapban kihelyezett ma-
dáretetőt szorgalmasan töltik a 
gyermekek, és figyelik a kismada-
rak érkezését. Persze, ahhoz kicsit 
vissza kell csippenteni a szaladgá-
lásból, de néha megéri. 

November 23-án (hétfőn) kezdtük 
a Hulladékcsökkentési Projekthe-
tet, amikor a hangosbemondóban 
elhangzott általános tájékoztató 
után, szünetekben, trombitaszó 
kíséretében egy-egy kikiáltó is-

mertette a tudnivalókat. Minden 
nap a legfontosabb információ-
kat osztotta meg a diáktársaival. 
Igyekeztünk az egész iskolát meg-
mozgatni, korosztálytól függet-
len feladatokat kitalálni. Minden 
osztályban volt szó Földünk vé-
delméről, az ember által gyártott 
hulladék hatalmas mennyiségéről, 
csökkentésének lehetőségeiről, a 
tiszta ivóvíz értékéről és megőr-
zésének fontosságáról. Rajzórákon 
megjelenítették mindezt a diákok, 
pályázatot is írtunk ki a témával 
kapcsolatban Világunk 10 év múl-
va címmel. A gyermekek elképzel-
ték a jövőt szeméttel és szemét 
nélkül. Mi történik, ha folytatjuk a 
nagymértékű hulladékgyártást, és 
milyen lenne, ha felhagynánk ez-
zel? A felsősöknek egy fotópályá-
zatot is hirdettünk Le a szeméttel! 
címmel. Itt szemet sértő fotókat 
kellett készíteni városkánkban, és 
abból egy montázst készíteni. 

Technikaórákon pedig újrahasz-
nosítás zajlott: farmer anyagból 
könyvjelzőt, füzetborítót, uzson-
nás szalvétát varrtak a gyerme-
kek; hulladékcsíkokból ékszereket 
készítettek; tojástartóból és kávé-
kapszulából pedig karácsonyi de-
korációt. Gyűjtöttünk a héten fém 

üdítősdobozt is, amit szelektíven 
leadtunk, és használt telefonokat, 
amelyeket Bicskére szállítottunk. 
Minden osztály kapott egy lami-
nált társasjátékot, ami a témával 
foglalkozik.  Az aulában egy Gon-
doltad volna? című plakát fogadott 
mindenkit hétfőn. Minden felső 
tagozatos osztály választott róla 
egy terméket, és utánanézett, mi-
lyen és mennyi hulladék keletkezik 
a gyártása során, esetleg meny-
nyi vizet használ fel... keletkezik-e 
mérgező anyag...   A plakátokból 
kiállítást rendeztünk.

Minden osztály kapott egy új sze-
metest, ezentúl ebbe dobják a 
tanulók az ételmaradékot. Taní-
tás végén az udvaron felállított 
komposztálóba kerül a szerves 
hulladék.. Ezzel is a szelektív hul-
ladékgyűjtésre nevelünk. Néhány 
osztály megtisztította az iskolát és 
környezetét a szeméttől. A főépü-
letben az aulában elhelyeztünk 
egy ötletládát. Vártuk a diákok 
ötleteit, hogyan csökkenthetjük 
iskolánkban a hulladék mennyi-
ségét. Az aulában kifeszítettünk 
egy madzagot, melyen önkéntes 
feladatok voltak felfűzve, külön-
böző környezetünket védő, ener-
giatakarékosságot elősegítő tevé-

kenységet rejtve. Informatikaórán 
elkészítették a gyerekek az osztály 
ökológiai lábnyomát, ebből állt 
össze az iskoláé. A végeredmény 
azt mutatja, hogy iskolánk, és ez-
által a gyermeket nevelő csákvári 
családok az országos átlaghoz ké-
pest jobbak, kevesebbet károsítják 
környezetüket,  de a Föld igénye-
ihez képest bizony még nem elég 
jók. Köszönjük szépen Magasiné 
Kudlik Mónikának, hogy a projekt 
motorja volt, és mindenkinek a se-
gítségét, aki csatlakozott hozzá!

November 30-án meggyújtottuk 
az első gyertyát iskolánk koszo-
rúján, ezzel megkezdődött az ad-
venti időszak. Sajnos most nem 
gyűlhetünk össze hétről hétre az 
aulában, csak a hangosbemondón 
keresztül tudjuk ünnepélyesebbé 
tenni az alkalmat. Erre az alkalom-
ra az ötödikesek készültek kedves 
kis műsorral, amit az egész iskola 
örömmel hallgatott.

Mindenkinek áldott ádventi idő-
szakot, békességet, jó egészséget 
kívánok!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető
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Eseménynaptár
2020.12.31. – 2021.1.31.

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 

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

A liturgia általános rendje Csákváron
Hétfő:  6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  18.00 szentmise
Kedd:  6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  18.00 zsolozsma és áldoztatás
Szerda: 7.00    szentmise
Csütörtök: 6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  16.00 szentmise a Szent Vince idősek otthonában
  18.00 szentmise a kórházban
  19.00 szentségimádás a templomban
Péntek: 6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
Szombat: 18.00 szentmise

       Vasárnap: 11.00 szentmise

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/

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
A járványhelyzet miatt gyakran változik az istentisztelet rendje, ezért kérjük a gyü-
lekezet tagjait, hogy kövessék figyelemmel a hirdetéseket, kiírásokat. Igyekszünk 
mindig időben értesíteni a Testvéreket, hogy mihez igazodunk. Az elmúlt hetekben 
sajnos zárva maradtak templomunk ajtajai, és csak online formában volt hallgat-
ható az istentisztelet (a gyülekezet facebook és youtube csatornáján), és ez a rend 
úgy tűnik, hogy még egy ideig sajnálatos módon így marad. Karácsonyi rendünk is 
bizonytalan, de annyi bizonyos, hogy december 24-én szabadtéri istentiszteletet 
tartunk a parókia udvarán feldíszített karácsonyfa mellett, 17 órakor.

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.
Az egyházfenntartói járulék összegét a presbitérium a 2020-as évre 6000 Ft-ban 
határozta meg.

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

Evangélikus  Egyház
A Covid 19 vírus terjedése miatt korlátozásokat kell bevezetnünk. 
Aki csak teheti, arra kérjük, hogy az interneten történő közvetítéssel vegyen részt 
istentiszteleteinken.
E sorok írásakor még nem tudjuk, hogy karácsony ünnepén milyen korlátozások 
lesznek érvényben, ezért 

Dec. 24-én Szenteste 18:00 órai kezdettel a parókia udvarán, szabadtéren 
tartunk  rövid (max. 15 perces) istentiszteletet. 

Így remélhetőleg kellő távolságot tudunk tartani, de Isten Igéjéről sem kell lemon-
danunk ezen az áldott ünnepen sem.

Püspökeink pásztorlevele nyomán sajnos most az úrvacsora vételére sem kerülhet 
sor.

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

DECEMBER
10. 17.00   Adventi áhítat (csütörtök)
13. Advent 3. vasárnapja 11.00 Istentisztelet
17. 17.00  Adventi áhítat (csütörtök)
20. Advent 4. vasárnapja 11.00 Istentisztelet
24. Szenteste 18.00 Istentisztelet a parókiaudvaron  (csütörtök)
25. Karácsony 1. ünnepnapja 11.00 Istentisztelet (péntek)
26. Karácsony 2. ünnepnapja 11.00 istentisztelet (szombat)
27. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
31. Óév 18.00 Istentisztelet (csütörtök)

JANUÁR
1. Újév, Krisztus névadásának ünnepe 11.00 Istentisztelet (péntek)
3. Újév 1. vasárnapja 11.00 Istentisztelet
6. Vízkereszt Ünnepe 17.00 Istentisztelet
10.  11.00 Istentisztelet

A közénk született Megváltó dicsősége ragyogja be adventünket, karácso-
nyi ünnepünket, és a következő esztendőnket!
„...körülragyogta őket az Úr dicsősége…” 
Lukács evangéliuma 2, 8

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).

December hónap igéje:
Így szól az Úr: 
„Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajlékta-
lant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!”
Ézsaiás 58,7 
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Csákvár-Gánt Tv
D E C E M B E R  H A V I  M Ű S O R A

December
December
December
December
December
December
Január
Január
Január

14. h.
17. cs.
21. h.
24. cs.
28. h.
31. cs.
4. h.
7. cs.
11. h.

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

Advent 3. vasárnapja
Esterházyak Csákváron
Advent 4. vasárnapja
Iskolai ajándékműor
„Egy bizonyos szint fölött” (Novák Péter)
Esterházyak Csákváron (ism.)
Zene mindenkinek
Katonaportrék
Beszélgetés Beer Miklós püspökkel

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Az ünnepi várakozás jegyében in-
tézményünkben is felgyúlt az első 
adventi gyertya. Azt gondolom, az el-
múlt évekhez képest talán mindenki 
szívében még inkább felértékelődött 
ez az időszak. A bizonytalan és fé-
lelmekkel teli év után társadalmunk 
apraja és nagyja megnyugvásra ta-
lálhat a 2020-as esztendő végére. 
Kívánom, hogy minden család ott-
honába érkezzen meg a béke, hit, 
szeretet és a remény lángja. Büszkén 
mondhatom, hogy a kollektíva min-
den tagja, az év 365 napján azon 
dolgozott, hogy szeretetteljes, biz-
tonságot nyújtó közeget varázsoljon 
a csoportjába. Egész évben azon 
dolgoztunk, hogy a kitűzött szakmai 
céljainkat és fejlesztési ötleteinket 
még ebbe a rendkívüli szabályokkal 
kikövezett úton is megvalósítsuk. Va-
lóban nehezített terep volt mindenki 
számára, de gyermekeink semmiben 
nem szenvedtek hiányt. Hamarosan 

előkerülnek a kiscsizmák, hogy meg-
érkezve intézményünkbe a Mikulás 
minden jóval megtöltse. Közeledve 
a karácsonyhoz, egyre fokozódnak 
az izgalmak, mindannyiunk lelke el-
csendesedik a Jézuska érkezésével. 
Köszönöm a fenntartó sokoldalú tá-
mogatását. Intézményünk látványos 
innovatív álmokat valósíthatott meg 
ebben az évben is. Köszönöm min-
den kedves Kolléga egész éves pél-
daértékű munkáját. Tudom, hogy a 
félelmek, az aggodalmak senkit sem 
kíméltek, de sikerült felülkereked-
ni a nehézségeken, hiszen tudtuk, 
hogy a mindenekfelett álló gyermeki 
boldogság megteremtése a legfőbb 
feladatunk. Végül, de nem utolsó 
sorban köszönöm a Szülők megértő, 
támogató hozzáállását. 
Ezúton kívánok Áldott Ünnepeket és 
Boldog Új Esztendőt Mindenkinek.

Lancer-Szabó Mónika
intézményvezető 

Advent a Csákvári Mese-Vár 
Óvodában és Bölcsődében

Árnyjáték az óvodában: „A Mikulás kesztyűje” c. mese alapján

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2020. szeptember 21-én Varju Luca a Vértes utcába,
2020. november 1-jén Takács Szófia a Felsó-Zöldhegyi dűlőre,
2020. november 5-én Somogyi Zalán a Május 1. utcába,
2020. november 9-én Béka Boglárka Május 1. utcába,
2020. november 18-án Kovács Marcell a Gyümölcs utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír
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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:  január 4.

Csákvári Hírmondó

Ez itt az Ön 
hirdetésének

a helye.

Legyen Ön is
 hírdetőnk 

és ismertesse meg 
kínálatát még

 több emberrel!

Hirdetések

Tisztelettel:
Kiss László egyéni vállalkozó
”Laci bácsi” és Munkatársai

Telefon: 8-16 óráig 
0620/9806481
0622/582-113  

LACI BÁCSI KONYHÁJA
Legyen a vendégünk, mi mindent elkövetünk, hogy elégedett legyen!

Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is! 

Étlapunk megtekinthető a www.oregtolgy.hu oldalon.

Ételeinkre a házias ízek a jellemzőek. Az alapanyagok közvetlen
a termelőtől és gyártótól vásárolt, saját előkészítésű és feldolgozású
élelmiszerekből készülnek. Tartósított alapanyagot nem használunk.

Vállaljuk esküvők, bankettek, családi rendezvények, 
állófogadások rendezését, lebonyolítását.

Állunk rendelkezésükre!

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása. Tel.: +36-70-548-1602

APRÓHIRDETÉS

Hosszú távú
munkalehetőség!

Érdeklődni telefonon: 
Lévai Judit 

06 20 3335261

Perbáli munkahelyre 
élelmiszeripari üzemi
takarítókat keresünk 
teljes munkaidőben.

Hosszú távú
munkalehetőség!

Érdeklődni telefonon: 
Lévai Judit 

06 20 3335261

Perbáli munkahelyre 
élelmiszeripari üzemi 
takarítókat keresünk
teljes munkaidőben. 
Érvényes tüdőszűrő 
igazolás szükséges.

Üzemanyag hozzájárulást fizetünk.

Heni ,  a  Dadus Család i  Bölcsődéje

nyílik Csákvár szívében.
Családias környezetben, 

saját játszó udvarral, 
maximum 5 fős

csoportban, ahol a 
gyermekek biztonságban,

szeretetben lehetnek, 
míg a szülők dolgoznak, 

elfoglaltak.

Érd eklődéseket  a  20/502-1258 telefonszámon vár juk .TÜ
ZI
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19.000 Ft/raklap
 0,6 erdei m3 (80 x 120 x 120 cm)
légszáraz (8 éve szárad) körte

(a legjobb fűtőértékű keményfa)
raklapon körbefóliázva. 
20-30 cm-es darabokban, 

összesen 25 raklappal,
de raklaponként is eladó.

 Átvétel: Csákvár, Móric major 
70 505 9267

 (a felrakásban tudunk segíteni)

Karácsonyi könyvajánló

Egy cseppnyi Magyarország
A Vértesi Natúrpark monográfiája I-II. kötet

A több mint ezer oldalt is meghaladó, a Vértest és környékét számos 
oldalról bemutató kétkötetes kiadvány 2019 tavaszán került az olvasó 
közönség elé. Viszló Levente, a kötet szerkesztője és a Vértes iránt elkö-
telezett szakemberek, több mint 6 éves munkájának gyümölcse a könyv, 
melyben egészen az őskortól kezdve napjainkig vizsgálják Magyarország 
egyik jellegzetes táját, a Vértesi Natúrparkot és környezetét. A könyv első 
kötetében megismerhetjük a Vértes természeti viszonyait, területeinek 
évezredeken át húzódó változásait, vízrajzát, növény- és állatvilágát, to-
vábbá betekintést nyerhetünk a Natúrpark településeinek gazdaságtör-
ténetébe is, mely magába foglalja a mezőgazdaság, erdészet, bányászat, 
vadászat és közlekedés sajátosságait egyaránt. A második kötet a térség 
történelmi és kulturális életét ismerteti meg az olvasóval. A kiadvány is-
kolásoknak és felnőtteknek egyaránt izgalmas olvasmány lehet, ha ezt az 
egy cseppnyi Magyarországot igazán élményszerű részletességgel szeret-
nék megismerni és egy különleges ajándék lehet, szeretteik számára az 
ünnepek alkalmával. 

A könyv a Vértesi Natúrpark látogatóközpontjában, Csákváron a 
Geszner-házban (8083, Csákvár, Kenderesi utca 033/7 hrsz.), a K&V 
Töltőállomáson, a Papír Világban és a CBA Príma Áruházban kapható. 
További információkért keressen minket telefonon, a +36 22/354-420-as 
telefonszámon vagy a provertes@provertes.hu e-mail címen.

A kiadvány akciós ára: 10.000,- Ft

Az akció 2020.december 31-ig érvényes


