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Színes iskolai beszámoló, és ta-
nulóink versenyeredményei.

Hasznos tippek az ökológiai 
lábnyomunk csökkentéséhez.

Csákvár Város Képviselő-testü-
letének írásos tájékoztatója.

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

2021. december 21-én Illés Sza-
bolcs polgármester úr Tessely Zol-
tán országgyűlési képviselő úrral, és 
Molnár István úrral a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Fejér megyei igazgató-
jával hivatalosan is átadták a Kiemelt 
Társadalmi Igények Program kereté-
ben elkészült 8126-os számú főút, 

csákvári átkelési szakaszát, valamint 
a szintén felújított Móric majori be-
kötőutat. A Móric majori buszfor-
dulóban található buszmegállót, a 
Csákvári Agrár Zrt. saját forrásból 
újította fel. A főút mellé az önkor-
mányzat saját költségvetéséből két 
új buszvárót fog telepíttetni.

Útfelújítások Csákváron
Városunk vonatkozásában a fejlesz-
tés keretében átépült a Szabadság 
téri csomópont, a Kossuth u.-Berényi 
u.-Rákóczi u. közötti csomópont, a 
posta előtt burkolt út padka készült, 
gyalogátkelőhelyek, forgalomlassító 
szigetek kerültek kiépítésére. A Kos-
suth u. teljes hosszában csapadékvíz 

elvezető árkok tisztítása és a becsat-
lakozó utcák átereszeinek cseréje is 
megtörtént. Tavasszal folytatódik a 
Gánti-Petőfi-Kálvin utcák felújítása.

Magyar Diána
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Képviselő-testületi döntések
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2021. december 
15. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését, amelyen elsőként 
a két ülés között végzett munkáról 
és az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, valamint a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést fogadta el.

Ezt követően döntött az önkormány-
zat által benyújtott, folyamatban lévő 
pályázatokról szóló tájékoztató elfo-
gadásáról, majd a 1280/15 hrsz-ú in-
gatlan átminősítéséről. Határozatot 
hozott a SOSO Földszer Kft. kérelmé-
re a településrendezési eszközök mó-
dosításáról, a 0233, 0240/5, 0240/1 
hrsz-ú ingatlanok esetében. A Fejér 
Megyei Kormányhivatal FE/02/1243-
1/2021. ügyiratszámú javaslata alap-
ján módosításra került a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, 
és ezek elmulasztásának jogkövet-

kezményeiről szóló 13/2018.(XI.5.) 
önkormányzati rendelet. Ennek ér-
telmében a rendelet 6/A alcíme ha-
tályát veszti.

Elfogadásra került a Csákvár Város 
településrendezési eszközeinek tár-
gyalásos eljárásban történő módo-
sításához kapcsolódóan a környezeti 
vizsgálat szükségességéről szóló ha-
tározati javaslat, mely szerint a te-
lepülésrendezési tervek módosítása 
során környezeti vizsgálat lefolyta-
tását nem tartja szükségesnek. Mó-
dosításra került a védőnői ellátás 
körzeteinek megállapításáról és ki-
alakításáról szóló 31/2016. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet. A Képvise-
lő-testület döntött a TOP Plusz 2.1.1-
21 Önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése elnevezésű 
kiírásra, valamint a TOP Plusz 2.1.1-
21 Élhető települések elnevezésű ki-
írásra pályázat benyújtásáról. 

Zárt ülésen döntött a Képviselő-tes-
tület a Tour de Hongrie elnevezésű 
rendezvényről. 

A Képviselő-testület nyilvános ülé-
sén készült felvétel a Csákvári TV-ben 

látható, míg a nyilvános ülés jegyző-
könyve az önkormányzat hivatalos 
honlapján (www.csakvar.hu) olvas-
ható.

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Csákvár Város Önkormányzata várja 
a Csákvárért Díj elismerő címre tör-
ténő javaslattételeket.

A Csákvárért Díj átadására az 
1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából ren-
dezett városi ünnepségen kerül sor. 
A Csákvárért Díj adományozását bár-
ki kezdeményezheti, így különösen a 
helyi önkormányzat tisztségviselői, a 
képviselő-testület bizottságai, az ön-
kormányzati képviselők, a hivatal ve-
zetői, továbbá a térség országgyűlési 
képviselője, a településen működő 
civil szervezetek, egyházak, intézmé-
nyek képviselői és magánszemélyek 
tehetnek javaslatot. 

Csákvárért Díj adományozható an-
nak a személynek, aki folyamatosan, 
éveken keresztül kifejtett munkássá-
gával az egészségügy, a szociálpoli-
tika, a sport, a kultúra, a művészet, 

Jegyek kaphatók:

• személyesen készpénzért a Floriana Könyvtár és Közösségi Házban
• online a csakvarszinhaz.hu oldalon bankkártyás fizetéssel.
A gyermek előadásokra a jegy ára egységesen 1500,- Ft
A felnőtt előadásokra a jegy ára egységesen 3500,- Ft

Védőmaszk használata kötelező.

Újévi akció a Rátonyi 
Róbert Színházban!

az oktatás, a város fejlesztése, a kör-
nyezetvédelem és egyéb területen 
kiemelkedő érdemeket szerzett.

A Csákvárért Díj évente összesen leg-
feljebb kettő adományozható, ma-
gánszemély, szervezet vagy csoport 
részére.

Az indokolással ellátott javaslatok be-
nyújthatók az önkormányzati kitün-
tetések, díjak alapításáról, adomá-
nyozásuk rendjéről szóló 24/2016. 
(X. 28.) önkormányzati rendeletben 
foglaltakkal összhangban, Illés Sza-
bolcs polgármesternek címezve 
2022. február 4-én 12 óráig szemé-
lyesen, vagy postai úton a Csákvári 
Közös Önkormányzati Hivatal címé-
re (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.), 
elektronikusan titkarsag@csakvar.hu 
e-mail címre küldve.

Csákvár Város Önkormányzata

Javaslattétel 
Csákvárért Díj 
elismerő címre

3-at fizet, 4-et kap!

Ha február 28-ig vásárol jegyet az évad februártól május végéig bemutatásra 
kerülő bármelyik előadására, a negyedik jegyet ingyen adjuk!

JE
GY
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V
Hétköznapi tippek
klímabarát életmódhoz

Minden ember nyomot hagy a Föl-
dön azzal, hogy megtermeli és el-
fogyasztja az élete fenntartásához 
szükséges javakat, és terheli a ter-
mészetet a hátrahagyott hulladékkal. 
Probléma akkor van, ha ez meghalad-
ja a Föld eltartóképességét, úgyneve-
zett „biokapacitását”. Ennek a méré-
sére szolgál az ökológiai lábnyom, 
amely azt mutatja, hogy az általunk 
fogyasztott termékek (pl. élelmiszer, 
energia, szállítási eszközök, haszná-
lati tárgyak) megtermeléséhez és a 
keletkezett hulladék elhelyezéséhez 
mekkora földterületre van szükség.

Bár a világ egyes országai szélsősé-
gesen eltérő lábnyommal rendelkez-
nek, Magyarország azok közé tarto-
zik, akik a Föld eltartóképességénél 
jobban megterhelik a bolygót. Ha 
mindenki úgy élne a Földön, mint a 
magyarok, 2,3  bolygóra lenne szük-
ség. Saját ökológiai lábnyomunk ki-
számíthatjuk az MNB kalkulátorával 
az okokalk.mnb.hu oldalon.

Lábnyomunk legnagyobb részét (kb. 
felét) az úgynevezett szén- vagy más 
néven karbonlábnyom adja. Azt mu-
tatja, hogy például egy ember élet-
módja, egy termék életciklusa, egy 
vállalat tevékenysége mennyi közvet-
len és közvetett üvegházgáz-kibocsá-

tással jár, vagyis mennyire járul hozzá 
a klímaváltozáshoz. Mértékegysége a 
szén-dioxid-egyenérték (CO2e), ami 
az  üvegházhatású gázok (pl. metán, 
dinitrogén-oxid, F-gázok stb.) ösz-
szessége. Az alábbiakban olyan hét-
köznapi tippeket gyűjtöttünk össze, 
amelyek könnyen alkalmazhatók és 
nagyban hozzájárulnak nem csak a 
klímabarát, hanem egy egészsége-
sebb és színvonalasabb élethez.

Bevásárlás és étkezés

Készüljünk bevásárló listával! Bár 
a reklámok és az akciók csábítóan 
hatnak ránk, mindig csak annyi élel-
miszert vegyünk, amennyire szüksé-
günk van. Ne pazaroljunk! A mérték-
letességgel spórolhatunk is! 

Mindig vigyünk magunkkal vászon-
táskát és többször használatos zacs-
kókat. Kerüljük azokat a termékeket, 
amelyeken túl sok a műanyag cso-
magolás. 

Vásároljunk helyi és szezonális élel-
miszereket! Ezzel a magyar gazdasá-
got is támogatjuk! A téli paradicsom 
vagy eper nem csak drága és ízetlen, 
de nem is egészséges. A déli gyümöl-
csök több ezer kilométert tesznek 

Készült a KEHOP-1.2.1-18-2018-00127 azonosítószámú
„Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csákváron” című projekt keretein belül.

meg, a szállítás miatt magas a szén-
lábnyomuk.

Fogyasszunk jóval kevesebb húst és 
tejterméket! Legnagyobb terheléssel 
a marhatenyésztés, míg legkisebbel 
a csirke és más szárnyasok járnak. 
Több növényi élelmiszer fogyasztása 
az egészségünknek is jót tesz.

A túlhalászat, a természetkárosító fo-
gási módok, illetve tenyésztés káros 
a Földnek, ezért vásároljunk helyi és 
fenntartható halászatból származó 
termékeket.

A tudatos vásárlók 12 pontja

Ruházat és öltözködés

Ne vásároljunk feleslegesen ruhákat 
és kiegészítőket.

Az idénydivat, vagyis a „fast fashion” 
olcsó, de silány minőségű terméke-
ket állít elő tömegesen. Ezen termé-
kek előállítása és szállítása nagyon 
nagy környezeti terheléssel jár, rá-
adásul a munkaerő sincs tisztessége-
sen megfizetve.

Vigyázzunk a ruháinkra. Ha elsza-
kadnak vagy megsérülnek, inkább 
javítsuk meg őket. Régen is ugyanezt 
tettük.

Új darabok helyett vásároljunk hasz-
nált ruhákat. Ezzel nem csak a Föld-
nek teszünk jót, de rengeteg pénzt is 
spórolhatunk! 

Ha új ruhát veszünk, törekedjünk 
arra, hogy környezettudatos módon 
előállított (újrafeldolgozott anyagok-
ból készített vagy ökocímkét viselő) 
ruhákat vásároljunk!

Közlekedés

Gondoljuk meg jól, mielőtt autóba 
ülünk!Valóban szükség van rá? Nem csak 
a megszokás vagy a kényelem miatt? 

Ha lehet, inkább menjünk gyalog 
vagy kerékpárral. A bicikli energiaha-
tékonyság szempontjából a legjobb 
közlekedési eszköz, ráadásul test-
mozgásnak sem utolsó!

Nagyobb távokra használjuk a váro-
son belüli és kívüli tömegközleke-
dést.

Ne utazzunk egyedül! Különböző 
platformokon megoszthatjuk az au-
tónkat, illetve utasként is csatlakoz-
hatunk másokhoz. Ezzel nagyon sok 
benzinpénzt spórolhatunk!

Ha muszáj saját autóval utaznunk, 
válasszuk meg okosan, mely útvona-
lon megyünk! Folyamatosan köves-
sük a megtett távot és a fogyasztást! 
Ezzel tudatosíthatjuk, mennyi pénzt 
is költünk.

Vezessünk egyenletes tempóban. A 
felesleges gyorsítás és hirtelen féke-
zés nagyon pazarló.

Mellőzzük a repülőutakat! A repü-
lés a legkörnyezetszennyezőbb köz-
lekedési mód. Magyarországon és 
környező országokban is rengeteg a 
felfedeznivaló.

Ne vásároljunk, rendeljünk távoli or-
szágokból jövő, sokszor teljesen fe-
lesleges termékeket. A szállítást „rej-
tett közlekedésnek” is nevezik.

Magyarország ökológiai lábnyoma az elmúlt 60 évben folyamatosan megha-
ladta a fenntartható szintet.

Lassítsunk!
Az állandó rohanás nem csak a 

Földnek, de az egészségünknek és 
pénztárcánknak is megárt! 
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Háztartás és fogyasztás

Csökkentsük a fűtést 1°C-kal! Már 
ezzel is sok energiát és pénzt spórol-
hatunk.

Szigeteljük megfelelően otthonun-
kat! Ne az utcát fűtsük! A gyors és 
hatékony szellőztetés fontos, ezért 
csináljunk kereszthuzatot. 

Új elektronikai eszközök és villany-
körték vásárlásakor válasszuk az „A” 
címkéjű energiatakarékos terméke-
ket! Hosszútávon nagyon megéri!

Ha nem használjuk, teljesen kapcsol-
juk ki az elektronikus berendezései-
det. A töltőt is húzzuk ki, miután fel-
töltődött a telefon vagy a laptop.

Ne folyassuk feleslegesen a vizet! 

Csákvár város lakóinak köszönhetően 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat-
nak 2021-ben is nagy számban nyílott 
lehetősége adományok (élelmiszer, 
ruha, bútorok, használati tárgyak, já-
tékok stb.) közvetítésére. Karácsony 

előtt pedig mindig különösen sok fel-
ajánlás érkezik Szolgálatunkhoz. Így 
volt ez tavaly is. 

Már jó néhány éve annak, hogy el-
indítottuk a „Legyen mindenkinek 

Segíteni sokféleképpen lehet és érdemes
boldog a karácsony!” elnevezésű 
élelmiszergyűjtésünket. 2021. dec-
emberben eddig soha nem látott 
mennyiségű élelmiszer gyűlt össze, 
amiért köszönet illet mindenkit, aki 
ehhez az adományával hozzájárult. 
A felajánlott élelmiszerekből össze-
állított csomagokat karácsony előtt 
rászoruló családoknak juttattuk el. 

Sokan voltak azok is, akik más módját 
választották a segítésnek. Magánsze-
mélyek, vállalkozók, gyülekezetek, 
alapítványok ajánlották fel segítségü-
ket. Volt, aki karácsonyi halászlével, 
mások karácsonyi menüvel, étkezési 
utalvánnyal, téli ruházat pótlására 
szánt utalvánnyal, cipősdoboz ado-
mánnyal, karácsonyfával vagy éppen 
gyermekjátékkal, ruhával igyekeztek 
segíteni a nehezebb körülmények 
között élő embertársaikon. 

Megtisztelőnek tartjuk, hogy egyre 
többen gondolják úgy, ha Szolgála-
tunkhoz fordulnak felajánlásukkal, 
akkor biztosan oda kerül a támogatá-

Fürdés helyett zuhanyozzunk! Sze-
reljünk fel víztakarékos perlátort, zu-
hanyfejet és WC tartályt.

Internetezzünk kevesebbet! A fel-
hő-használat, az online filmnézés és 
a zenehallgatás nagyon környezet-
szennyező a szerverek előállítása és 
energiaigénye miatt.

Palackozott ásványvíz helyett igyunk 
csapvizet vagy visszaváltható szódát. 

Ne termeljünk sok hulladékot, de ha 
mégis, lehetőleg hasznosítsuk újra. 
Ha otthon komposztálunk, harmadá-
val csökkenthetjük a kukába kerülő 
szemetet. Ráadásul a növényeink is 
meghálálják a törődést.

Jelenlegi pályázaton túl az utóbbi 
években több fenntarthatóságot, il-

suk, ahol a legnagyobb szükség van 
rá. 

Reméljük, hogy munkánkkal és a 
csákváriak segítségével sikerült so-
kak ünnepét egy kicsit szebbé ten-
nünk. 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

letve klímavédelmet elősegítő beru-
házás is megvalósult Csákváron.

A KEOP 4.10.0/N/14-2014-0462 
projekt keretében az Önkormány-
zatban napelemes rendszer került 

telepítése, illetve a TOP-3.2.1-15-
FE1-2016-00011 kódszámú projekt-
ben az Esterházy Móric Általános 
Iskola Szabadság téri épülete is szé-
leskörű energetikai korszerűsítésen 
esett át. 

Az energetikai célú beruházások mel-
lett a Településfásítási program kere-
tében Csákvár 30 db fa elültetésére 
nyert pályázatot.  2020 októberében 
15 fa talált otthonra az Esterházy 
Móric Általános Iskola főépületének 
udvarán, és további faültetésekre ke-
rült sor a Rákóczi utcában, a Temető 
parkolójában valamint az Evangéli-
kus temető mellett.

Fenntartható háztartás
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Három hét alatt is sok szép esemény 
történt intézményünkben, miután be-
köszöntött a várva várt téli szünet.

Az adventi időszakban minden hétfőn 
az adott vasárnaphoz kapcsolódó mű-
sort hallgattunk meg a hangosbemon-
dón keresztül, hétről hétre készültünk a 
karácsonyra.

A Csuta cukrászda ebben a tanévben is 
meghívta az első és második osztályos 
gyermekeket. Miközben megtekintet-
ték a varázslatos mézeskalács terep-
asztalt, meleg teával, puszedlivel és 
mézeskaláccsal látták őket vendégül. A 
diákok nevében köszönjük szépen ezt a 
kellemes programot!

December 1-jén az Országos Vadász-
kamara Fejér megyei szervezetének 
önkéntese, Právetzné Róth Hajnalka 
20 kg fekete napraforgómagot hozott 
ajándékba a téli madáretetéshez. A Ter-
mészetbúvár szakkör lelkes lánycsapata 
boldogan töltötte fel belőle az iskola 
udvarán levő etetőt. Ehhez kapcsoló-
dóan a madáretetés fontosságáról és 
mikéntjéről beszélgettek. Ugyanakkor 
minden osztály kapott egy-egy tájékoz-
tatót, hogy ne feledkezzenek meg a ma-
daraink téli gondoskodásáról és annak 
szabályairól.

December 6-án megérkezett a Mikulás! 
Korán reggel iskolánk pedagógusai és 
a krampusznak jelentkezett nyolcadik 
osztályos diákok közös erővel elkészí-
tették a 330 ajándékcsomagot, ami 
a délelőtt folyamán kiosztásra került. 
Tartalmát az iskolagyümölcsöt szállító 
cég biztosította, amihez Önkormány-
zatunk szaloncukorral járult hozzá. A 
hagyományoknak megfelelően az alsó 
tagozatosoknak felolvasta a Mikulás az 
Aranykönyv adott osztályra vonatkozó 
részét. A kisdiákok figyelmesen hallgat-
ták a bölcs Mikulás szavait. Az ajándék-
csomagokat a krampuszkák adták át az 
iskola összes diákjának.

December az iskolában

December 8-án a negyedik évfolya-
mosok vehettek részt Bosnyák Viktória 
író-olvasó találkozóján a Floriana könyv-
tárban. A gyerekek nagy érdeklődéssel 
várták a programot, mert nagyon sokan 
olvasták már könyveit. Többen elhozták 
a saját példányaikat is a dedikálás remé-
nyében. A találkozó nagyon jó hangulat-
ban telt, az írónő teljesen elvarázsolta 
a gyerekeket. A legizgalmasabb talán 
az volt, amikor a könyvek illusztrátora a 
diákok ötletei alapján képzeletbeli álla-
tokat formált meg. Ezek a rajzok ma a 
tantermeink falát díszítik. Lehetőségük 
volt a gyerekeknek kérdéseket is felten-
ni, ennek köszönhetően sok érdekes 
dolgot tudhattak meg az írónőről és 
a regényírás folyamatáról is. Minden-
ki nagyon jól érezte magát, reméljük, 
hogy aki eddig nem kapott rá az olvasás 
„ízére”, most beleveti magát a könyvek 
világába.

December 13-án a Magyar Innováció 
és Hatékonyság (MI6) Nonprofit Kft  
munkatársai klímavédelmi témanapot 
tartottak minden osztályban, illetve 
délután a napközi keretében. Ezeken a 
foglalkozásokon egy rövid tesztet töltöt-
tek ki a gyerekek, amelyben a témához 
kapcsolódó kérdésekre kellett a szerin-
tük helyes válaszokat bejelölni. A kitöl-
tés után közösen megbeszélték a téma-
nap vezetőjével a helyes megoldásokat, 
tágították a gyermekek látókörét ebben 
a nagyon fontos témában. 

December 14-én az iskolai edzésre járó 
alsó tagozatos gyermekek részvételével 
kézilabda bajnokságot rendeztünk a 
Sportkombinátban. Sajnos a járvány-
ügyi helyzet nem tette lehetővé, hogy 
másik iskolából is csapatot hívjunk. Mi-
vel két korosztályban több, mint 20 ta-
nuló jár edzésre, így U-8 illetve U-10-es 
csapatokat sikerült kialakítani iskolánk 
tanulóiból. Összesen 5 csapat játszott 
egymással mérkőzéseket. A program 
alatt folyamatosan jöttek érdeklődő 
szülők, szinte megtelt a lelátó. Min-
denki örömére kiváló játékot, nagyon 

Köszönjük a vendéglátást 7.b

Madáretetés

Találkozás Bosnyák Viktóriával

Mikulás látogatása az iskolában
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szép megoldásokat lehetett látni. Jár 
a dicséret minden sportolónak ezért a 
tartalmas kézilabda délutánért, hiszen 
egyénileg és csapatban is megállták a 
helyüket. Reméljük egy sikeres közös-
ség kezdeti lépéseit láthattuk! Köszön-
jük szépen a kollégák lelkes munkáját!

December 16-án iskolánk felső tago-
zatából sok tanuló a székesfehérvári 
Vörösmarty Színházba látogatott. A két 
előadásból álló bérletünkkel elsőként a 
búsképű lovag Don Quijote de la Man-
cha kalandjain szórakozhattak.

December 17-én az Alba Fehérvár díj-
kiosztó kézilabda ünnepségén iskolánk 
két jelenlegi (Retkovics Lilla és Szatmá-
ri Barbara) illetve egy korábbi tanulója 
(Fehér Beatrix) részesült különdíjban a 
2021-ben nyújtott kiemelkedő teljesít-
ményéért Székesfehérváron. Gratulá-
lunk a díjazottaknak, köszönjük szépen 
a kolléga munkáját!

A Bolyai anyanyelvi verseny megyei for-
dulóján a 6. osztályosok csapata 5. he-
lyezést ért el. 
A csapat tagjai: Boros Csenge, Fazekas 
Johanna, Takáts Anna, Pula Áron. 

A 7. évfolyamon 2. helyezést ért el, 
mindössze három ponttal elmaradva a 
győztestől: 
Bakonyi Kincső, Barabás Réka, Györök 
Anna, Schneider Ingrid
Ezen az évfolyamon még egy csapat 
indult a megmérettetésen, ők 7. helye-
zést értek el: Beck Napsugár, Kalocsai 
Szabina, Koós Gréta, Ujcz Anna Bella.

Gratulálunk a helyezetteknek, és kö-
szönjük szépen a pedagógusok munká-
ját!

Egy kedves szülő saját kezűleg készített 
raklapokból bútort az iskola udvarára. 
Egy asztal és köré négy pad érkezett 
december 29-én, a gyereksereg legna-
gyobb örömére. A szállítást is ingyen 
vállalta egy másik személy. Nagyon szé-
pen köszönjük az önzetlen felajánlást!

Az utolsó napokban szünetben zenét 
hallgattunk, örömöket, jókívánságokat 
gyűjtöttünk batyuba, és sok-sok jutal-
mat osztottunk ki, amit a Csákvári Iskola 
Tanulóiért Alapítvány finanszírozott. Eb-
ben a tanévben a legszebben dekorált, 
legrendesebb tanterem az ötödik-ha-
todik évfolyamon a 6.a osztályé lett, a 
hetedik-nyolcadik évfolyamon pedig a 
7.b tanterme nyerte el leginkább a zsűri 
tetszését. A Hulladékcsökkentési Pro-
jekthét jutalmazását is mostanra időzí-

tette a Diákönkormányzatunk vezetője, 
hogy még ünnepélyesebbé tegye ezt az 
időszakot. A gyermekek lelkesedését 
öröm volt nézni!

Nagyon aktívak voltak a kedves szü-
lők és hozzátartozók, így részt vettünk 
a Mosolymanók akcióban is, illetve a 
Válts egy csokit mosolyra! programban 
is. A cipősdoboz akció csomagjait az 
utolsó tanítási napon osztottuk ki a ka-
rácsonyfa alatt. Sikerült mosolyt csalni 
az arcokra. 

Már a második decemberünk volt, ami-
kor a járványügyi helyzet miatt nem 
tudtuk megtartani a nagyszabású kará-
csonyi ajándékműsorunkat. A negyedik 
és a hatodik évfolyamos diákjaink most 
is készültek meglepetéssel, de tudtuk, 
hogy csak felvételről tekinthetjük meg a 
produkcióikat. Majorné Kiss Mónika fel-
vette, sokszorosítottuk, és az utolsó ta-
nítási napon minden osztály ezzel zárta 
az évet. Köszönjük szépen a színvonalas 
előadást! 

A tantestület egy meghitt, szép estével 
zárta az évet, de kedves nyugdíjas kollé-
gáinkat a Covid miatt most nem hívhat-
tuk meg vacsorára. Ezúton szeretném 
kifejezni szeretetünket és tiszteletün-
ket, a legjobbakat kívánjuk nekik!

A gyermekek csillogó tekintetét, csengő 
hangját, szívhez szóló műsorát semmi 
sem pótolhatja, de szeretném a nevük-
ben is megköszönni az egész éves támo-
gatást. Segítséget, adományokat, fel-
szerelést és nem utolsó sorban jó szót, 
szeretetet sokat kaptunk egész éven át. 
Reméljük, jövőre már visszatérhetünk 
régi szép hagyományunkhoz, és együtt 
lehetünk az utolsó tanítási nap estéjén! 

Békés, boldog új esztendőt kívánok 
Csákvár minden lakójának!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Raklapokból készült bútorok

5. helyezett 6-os csapat

A Bolyai anyanyelvi verseny 2. helyezett 7-es csapata

A hulladékcsökkentés jutalmazása

A karácsonyi műsor szereplői a 6. évfolyamból

Részlet a negyedikesek karácsonyi előadásából
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Képünk van róla

Szakolczainé Görög Alexandra 2021. 
áprilisában költözött Csákvárra csa-
ládjával. Szerettek volna beilleszkedni, 
megismerkedni a csákvári családok-
kal, szokásokkal, hagyományokkal. Ő 
tette fel a kérdést a csákvári anyukák 
facebook csoportban november 15-
én, hogy lenne-e kedve valakinek az 
adventi ablakos díszítéshez. Nem is 
kellett sokat várni, nagyon sokan örül-
tek a kezdeményezésnek. November 
18-án létrehozott egy új csoportot 
Ablakos Advent Csákváron 2021 né-
ven, ahol megbeszélték, ki melyik 
nap díszíti ki az ablakot, mikor legyen 
kivilágítva, meddig legyenek az abla-
kok feldíszítve. November 30-án Ró-
zsáné Schneider Adrienn elkészítette 
táblázat formájában a listát, melyet 
megosztottak több csoportban, hogy 
minél több emberhez eljusson ez az új 
kezdeményezés.

Adrienn felkereste a polgármester 
urat és tolmácsolta a résztvevő csalá-
dok kezdeményezésének szándékát, 

Ablakos Advent Csákváron 2021.
majd felvette Némedi Istvánnal a kap-
csolatot, aki vállalta, hogy esténként 
elmegy és fényképet készít az abla-
kokról, melyet ezúton is nagyon kö-
szönünk neki!
Reméljük, hogy ez a kezdeményezés 
Csákváron hagyománnyá válik évről 
évre. Köszönjük, hogy sokan elmen-
tek és megnézték estéről estére a fel-
díszített ablakainkat.

Boldog új évet kívánnak a csákvári 
Ablakos Adventi díszítésben résztve-
vő családok:
Szakolczai, Haász-Géber, Krasztina, 
Horváth, Szerencsés, Bágyi, Taupert, 
Pánczél, Balogh, Rosta, Varga, Fodor, 
Ugrics, Botos, Folmeg, Györök, Ke-
mény, Németh, Cséplő, Eck Mónika, 
Juhász Brigitta, Tordai, Káplár Már-
tonné és családja, Rózsa-Schneider.

Rózsáné Schneider Adrienn
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Eseménynaptár
2022.1.1. – 2.28.

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 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 egyházfenn-
tartás kifejezést, vagy az adomány célját.

Evangélikus  Egyház
Kedves Testvéreink!

A legújabb püspöki ajánlás szerint nem szükséges, de szabad maszkban
részt venni az istentiszteleteinken, valamint továbbra is mellőzzük a

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

közös kehely használatát az úrvacsoravétel alkalmával.
Szeretettel várjuk istentiszteleteinkre!

Vasárnapi és ünnepi istentiszteleteinket a gyülekezet Facebook-oldalán
továbbra is élőben közvetítjük, s ezeket a felvételeket később is
visszanézhetik.

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

A 2022. év igéje:
Jézus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el. (János 
evangéliuma 6, 37)

JANUÁR
16. 11.00 Családi istentisztelet (vas.)
23. 11.00 Istentisztelet (vas.)
30. 11.00 Istentisztelet (vas.)

A világ keresztyénsége Jan. 16–23. között imádkozik a keresztyének egységéért.
Az imahét mottója:
„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”
(Mt 2,2)
 Csákváron az ökumenikus istentiszteletek rendjét keressék a plébánián és a 
Lelkészi Hivatalok hirdetésein.

FEBRUÁR
   6. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vas.)
13. 11.00 Istentisztelet - Házasok megáldásával (vas.)
16. 18.00 Férfikör (szerda)
20. 11.00 Istentisztelet (vas.)

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
péntek 17.11 Bibliaóra
péntek 18.00 Kóruspróba

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)

Január hónap igéje:
„Jöjjetek és meglátjátok.” 
János evangéliuma 1, 39a

Csákvár-Gánt Tv
J A N U Á R  H A V I  M Ű S O R A

Január

Január
Január
Január
Január
Január
Január
Február
Február

10. h.

13. cs.
17. h.
20. cs.
24. h.
27. cs.
31. h.
3. cs.
7. h.

18:00

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

Kalocsa vadvirága könyvbemutató
Győri Ilona kiállításmegnyitó
Esterházy Péter emlékest
Doni megemlékezés
Esterházy Péter emlékest (ism.)
Doni megemlékezés (ism.)
Magyar Kultúra Napja
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Magyar Kultúra Napja (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Képünk van róla

A harmadik adventi hétvége szin-
tén bővelkedett izgalmakban, a 
kézműves foglalkozás során a gyer-
mekek szaloncukrot készíthettek, a 
RépaRetekMogyoró Duó pedig a Ka-
rácsonyi varázslat című előadással 
szórakoztatta a kicsiket és nagyokat 
egyaránt. A 3. gyertyát Szebik Károly 
lelkész gyújtotta meg, az Evangélikus 
Egyház kórusa pedig egy nagyon szín-
vonalas ünnepi műsort adott. A kon-
certfellépő Oláh Gergő volt, a forró 
teáról és forraltborról Kiss Laci bácsi 
gondoskodott, édes és sós sütemé-
nyek várták az érdeklődőket, a Sza-
badság téren pedig a helyi termelők 
portékái közül válogathattak az érdek-
lődők. 

A negyedik hétvégén a korábbi évek-
hez hasonlóan kisvonat közlekedett 
a városban a gyermekek és felnőttek 

nagy örömére. A kisvonat a program 
teljes ideje alatt maximális kihasznált-
sággal működött. A kézműves fog-
lalkozás során lufi hajtogatásra volt 
lehetőség, a gyermekműsort pedig 
a Bogármuzsika zenekar biztosította 
Hóünnep című előadásával. A gyer-
tyákat Csákvár megjelent díszpolgárai 
gyújtották meg, Horváth Józsefné, 
dr. Kis Boáz, dr. Nagygyőry Elemér és 
Právetz Antal működött közre, dr. Kis 
Boáz néhány szót is szólt a megjelen-
tekhez. A koncertfellépő Csordás Tibi 
a Fiesta zenekar énekese volt. 

Illés Szabolcs polgármester úr közös-
ségi oldalán a következő gondolatokat 
osztotta meg: 

„A karácsony egymáshoz vezet ben-
nünket, így nem csak egy ünnepről 
beszélünk ilyenkor, hanem egy külön 
érzésről is. Egy jó érzésről, amely el-
tölt bennünket ezekben a napokban. 
Ezért fontos, hogy a szépséget ne csak 
az ajándékok nagyságával mérjük, 
hanem egy olyan ajándékkal is, ami-
ből mindenki részesülhet és amit min-
denki adhat. Ez pedig a szeretet.” 

Magyar Diána

Advent 
a Szabadság 
téren
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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:  február 1.

Csákvári Hírmondó

KÖSZÖNET

Hirdetések

Sáfrán András
+36-20-962-0478

Stift’90Bt.
e-learning 

kresz tanfolyamára
a jelentkezés folyamatos.

KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%
VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%

Az alábbi szolgáltatásokkal 
állok rendelkezésre

Magánszemélyek részére: 

Biztosítások: 
Baleset
Egészség
Nyugdíj
Élet
Hitelfedezeti
Élethosszig tartó
Lakás
Gépjármű  (gfb. casco, stb.)

Hitelek, számla:
Babaváró
Támogatott lakásfelújítás
(3 millió ft. támogatással)
Lakossági bankszámla
Személyi kölcsön 
Hitelkártya

Kis-, és közepes vállalkozások 
részére:

Biztosítások:
Csoportos
Cégtulajdonos
Kulcsember
Gépjármű (casco. gfb., stb)
Vagyon, stb.

Tilinger Gábor  +36 20 9357 346
tilinger.gabor1961@gmail.comSzámítógépek szervizelése, karban-

tartása. Tel.: +36-70-548-1602

Köszönetemet szeretném kifejezni a 
CBA vezetőségének és dolgozóinak 
édesanyám rosszulléte és a men-
tők kiérkezése közötti eltelt időben 
tanusított segítőkészségükért, ked-
vességükért és figyelmességükért.

Tisztelettel
Czipóth Éva

APRÓHIRDETÉS

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2021. december 1-jén Rózsa Marcell 
a Radnóti utcába,
2021. december 3-án Schaffer Már-
ton a Haraszt utcába,
2021. december 6-án Sza
bó Tamás a Kossuth utcába,
2021. december 9-én Farkas Berta-
lan a Berényi útra,
2021. december 20-án Koltai Csenge 
Alíz a Dobogó hegyre.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

Floriana Könvtár
új könyvek

2022. februárjától újabb 
bilblioterápiás csoport indul 
a Floriana Könyvtár 
és Közösségi Házban. 
(Csákvár. Szabadság tér 9/a)

Jelentkezés és érdeklődés
2022.  február 19-ig
• személyesen a helyszínen
• e-mailben mhenriettgmail.com
• telefonon 06 30 9394 221

Ízelítő a decemberben vásárolt 
könyvekből

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK
• Szemöldök formázás, festés
• Szemöldök laminálás
• Szempillafestés, szempilla lifting
• 1D műszempillaépítés
• Smink minden alkalomra
• Tisztító kezelések, arckezelések minden korosztály számára
• Anti-aging kezelések (fiatalító, ránctalanító kezelések)
• Arc-nyak-dekoltázsmasszázs
• Gyanták

Faddi Zsuzsa • 8083 Csákvár, Ady Endre utca 33. 
Bejelentkezés a 06-20-456-50-93 telefonszámon,

vagy a kozmetika hivatalos Facebook oldalán.
Szeretettel várom régi és új vendégeimet!

Fülbelövés újszülött kortól

orvosi ékszerekkel!

HÉDI KOZMETIKA

Blomdahl füllyukasztás és orrbelövés!
Az ékszerek orvosi plasticból vagy arany/ezüst titánból készülnek, antiallergén, 
nikkelmentes anyagból, melyet a szervezet tökéletesen be tud fogadni.

BLOMDAHL, a baba és bőrbarát fülbelövés professzora.

ALLerGIAmenTeS!
nIKKeLmenTeS!
KéréSre

hÁZhOZ

meGyeK!


