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Színes iskolai beszámoló, és ta-
nulóink versenyeredményei.

A Rátonyi Róbert Színház 2022 
évi tavaszi előadásai.

Csákvár Város Képviselő-testü-
letének írásos tájékoztatója.

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

A Vodafone Magyarország Zrt. az 
alábbi tájékoztató közzétételére kér-
te önkormányzatunkat:

„Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
városunkban a Kábelsat-2000 Kft. a 
távközlési tevékenységét 2022. már-
cius 22. napjával megszünteti. Ezen 
naptól a Kábelsat-2000 Kft. kábelté-
vé, internet és telefon szolgáltatásai 
az Ön címén nem lesznek elérhetőek. 
Ezzel egy időben az említett naptól 
elérhetővé válnak a Vodafone Ma-
gyarország Kft. új generációs otthoni 
csomagjai. A Vodafone szolgáltatá-
sából az ügyfelek még magasabb 
színvonalú, még modernebb szolgál-
tatások közül választhatnak. Ezáltal 
a lakosság számára továbbra is biz-
tosított lesz a kábeltévé, internet és 
telefon szolgáltatás.

Az érintett ügyfeleket a Kábelsat-2000 
Kft. minden esetben levélben és 

emailben egyaránt tájékoztatta, 
amelyben minden fontos információt 
megtalálnak a szolgáltatóváltás pon-
tos menetéről és rendjéről. A szol-
gáltatások megszakítás nélkül való 
használata érdekében az ügyfelek-
nek új előfizetői szerződést szükséges 
kötniük a Vodafone-nal.

A Vodafone munkatársai a január 
26-tól márciusig tartó időszakban 
kapcsolatba lépnek az érintett előfi-
zetőkkel, hogy a felmerülő kérdése-
ket megválaszolják, és biztosítsák a 
zökkenőmentes szolgáltatóváltást.

A Vodafone Magyarország Kft. szol-
gáltatása a területen március 22-én 
indul, ezzel szemben a számlázás 
kezdő dátuma április 26-a, így 1 hó 
díjmentesség érvényes az itt szerző-
dő ügyfeleknek.”

Változás a
távközlési

szolgáltatásban
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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 ho-
zott döntésekről, valamint a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló jelentést fogadta el. Ezt 
követően döntött az az önkormány-
zat által benyújtott, folyamatban 
lévő pályázatokról szóló tájékoztató 
elfogadásáról, majd a TOP-2.1.3-
16-FE1-2021-00016 jelű projekt 
közbeszerzési eljárásának megindí-
tásáról. A projekt keretében a Pető-
fi-Gánti utcákhoz csatlakozó utcák 
csapadékvízelvezetése valósul meg. 
Döntés született az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” elnevezésű kiírásra 
pályázat benyújtásáról, melynek ke-

retében az Árpád utca felső szakasza 
valamint a Szent Mihály téri járda fel-
újítására pályázunk.

Módosításra kerültek a 274/2021. 
(XII.15.) és a 275/2021. (XII.15.) ha-
tározatok, melyek keretében a TOP 
Plusz 2.1.1-21 jelű kiírás során „Ön-
kormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”, illetve „Élhető tele-
pülések” fejlesztésekre nyújtott be 
az önkormányzat támogatási igényt.

Elfogadásra került a jogi és köz-
beszerzési tanácsadói szolgáltatás 
igénybevételéről szóló határozati ja-
vaslat, majd a 2022. évi költségvetési 
tervezetét is megismerte a Képvise-
lő-testület, melyet elfogadásra alkal-
masnak talált. Majd a 2021. évi belső 
ellenőrzési jelentés és az intézkedési 
terv is elfogadásra került. 

Ezt követően döntés született a pol-
gármester előző évi igénybe vett sza-
badságának megállapításáról, 2022. 
évi szabadságolási ütemtervének 
jóváhagyásáról, valamint 2022. évi 
cafetéria juttatásáról. A Képviselő-
testület elfogadta a polgármester és 
az alpolgármester illetményéről, va-
lamint költségtérítéséről szóló hatá-
rozati javaslatokat is.

Határozat született a csákvári általá-
nos iskolai felvételi körzethatárairól, 
majd a Csákvári Mese-Vár Óvoda 
és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról, vala-
mint a Csákvári Mese-Vár Óvoda és 
Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Prog-
ramjáról. 

Elfogadásra került a 055/21 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan 

résztulajdon eladásáról szóló hatá-
rozati javaslat. Képviselő-testület 
hozzájárult az 1985 hrsz-ú ingatlan 
bérleti díjának részletfizetéséhez. 
Döntés született a Csákvári Kulturális 
és Sport Nonprofit Kft. Javadalmazási 
Szabályzatának elfogadásáról, majd a 
KID ROCK AND ROLL SE bérleti díjra 
vonatkozó kérelméről.

A Képviselő-testület elfogadta a 
Csákvár, 1280/15 és a 785/1 hrsz.-ú 
ingatlanokon a veszélyes fák kivágá-
sára érkezett árajánlatot. 

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

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, 
hogy a 2022/2023-as nevelési évre a 
Lorántffy Református Óvoda és Böl-
csőde óvodás korú gyermekeinek 
beíratását a következő időpontokban 
tartjuk:

2022. április 04. (hétfő) 08:00-16:30
április 05.  (kedd) 08:00-16:30
április06. (szerda) 08:00-16:30
április 07. (csütörtök) 08:00-16:30
április 08. (péntek) 08:00-12:00

A beíratás helye: Lorántffy Reformá-
tus Óvoda és Bölcsőde
8083 Csákvár, Szent István u.2.

A beiratkozáshoz szükséges okmá-
nyok:

• a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosító (születési anyakönyvi kivo-
nat, TAJ kártya);

• a gyermek lakcímét igazoló hatósá-
gi igazolvány (lakcímkártya);

•a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonata;

• a szülő személyi azonosító és lakcí-
mét igazoló hatósági igazolvány (lak-
címkártya, személyi igazolvány).

• nyilatkozat a szülők vallásáról

•nyilatkozat, hogy a gyermek meg 
van-e keresztelve

•esetlegesen lelkészi ajánlás 

Örömmel tájékoztatjuk a szülőket és 
gyermekeket, hogy óvodánk a követ-
kező, 2022/2023-as nevelési évben 3 
csoporttal indul.

Lorántffy Református 
Óvoda és Bölcsőde
Óvodai beíratás
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VTájékoztató a klímastratégiáról
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00127 „Helyi klímastra-
tégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás Csákváron” elnevezésű 
projekt keretében az önkormányzat vállalta, hogy 
a térségi lakosság számára helyi programsorozatot 
szervez a klímatudatosság megteremtése érdeké-
ben, továbbá a helyi klímastratégia elkészítésével 
és elfogadásával felelősséget vállal a helyi/térségi 
klímaváltozás elleni küzdelemben is.

A települési klímastratégia jelmondata:

Csákvár lehetőségeihez mérten megőrzi termé-
szeti és épített örökségét, megóvja lakosságát az 
éghajlatváltozás káros hatásaitól, illetve csökkenti 
üvegházgáz kibocsájtását.

A települési klímastratégia célrendszere:

A települési klímastratégia a helyi klímaváltozással 
összefüggő folyamatokat térképezi fel, célokat és 
intézkedéseket tűz ki, hogy a helyi/térségi rendel-
kezésre álló eszközöket milyen irányban szükséges 
módosítani annak érdekében, hogy a felnövekvő 
generáció számára is a jelenlegi életkörülmények 
adottak lehessenek.

Mitigációs célok

■  ME A település energiafelhasználásból adódó 
ÜHG kibocsátásának

■  MK- Közlekedési eredetű ÜHG kibocsátás csökkentése

■  MH- Hulladék eredetű ÜHG kibocsátás

Mitigációs intézkedések

■ M1-Lakossági és ipari energetikai fejlesztések 
támogatása

■ M2-Önkormányzati energetkai fejlesztések meg-
valósítása

■ M3-Központi szolgáltató épületek energetikai  
célú fejlesztése – energetikai  fejlesztések meg-
valósítása

■  M4-Barnamezős területek rekultivációja és szol-
gáltató szektor fejlesztése

■ M5-Izzócsere program megvalósítása

■ M6-Közlekedési fejlesztések

■ M7-Biomassza alapú energiatermelés meghono-
sítása a településen

Adaptációs célok

■  Aá1- Adaptív kapacitások növelése

■ Aá2- Területgazdálkodás és építészet (alap-
ifnrastruktúra is)

■  Aá3 Zöldterület és erdővagyon

■  Aá4 Helyi együttműködés

■  Aá5 Villámárvizek

Adaptációs intézkedések

■ Aá1-Fenntartható vízgazdálkodás megteremtése

■ Aá2-Komplex tervek kidolgozása a szélsőséges 
időjárási és egyéb adaptációs helyzetek kezelésére

■ Aá3-Partnerség kialakítása

■ Aá4-Zöldfelületek fejlesztése

■ Aá5-Erdészeti beavatkozás- a helyi erdővagyon 
védelme az erdőtüzekkel és az éghajlatváltozás ká-
ros hatásaival szemben

■ Aá6-Villámárvíz és belvíz problémák kezelése – 
soft eszközökkel

■ Aá7-Villámárvíz és belvíz problémák kezelése – 
hard eszközökkel (beruházásokkal)

Szemléletformálási célok

■  Sz1- Energiahatékonyság

■  Sz2- A lakosság tájékozottságának növelése

■  Sz3- A fenntarthatóság és klíma ismeretek meg-
jelenítése a helyi oktatásban

■ Sz4- Fő érintetti célcsoportok aktivizálása helyi 
kampányokkal

Szemléletformálási intézkedések

■ Szá1-Energiatudatosság ösztönzése és energeti-
kai szemléletformálás

■ Szá2-Szemléletformálási és tájékoztató kampány 
megvalósítása

■ Szá3-A fenntarthatóság és klíma ismeretek meg-
jelenítése a helyi oktatásban

■ Szá4-Fő érintetti célcsoportok aktivizálása helyi 
kampányokkal

A klímastratégia célrendszerének meghatározá-
sára azért van szükség, hogy  egyértelműen, vilá-
gosan lássuk azokat a területeket, amelyek ese-
tében szükséges a klímavédelemmel összefüggő 
fejlesztéseket elvégezni. Három területre oszlik: 

Mitigációs célok (ÜHG kibocsátás csökkentése), 
Adaptációs célok (a klímaváltozáshoz való alkal-
mazkodás) és szemléletformálási célok (a térség 
lakosságának ismeretkörbővítése).
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02. 12. 19.00  
SÓSKA, SÜLTKRUMPLI
3.500,-

A József Attila Színház előadásában

Két partjelző és egy futballbíró készü-
lődik két csapat sorsdöntő összecsa-
pására. A soron következő mérkőzés 
nemcsak a pályán várakozó csapatok, 
hanem a pályán innen lévő bírói hár-
mas szempontjából is nagy jelentő-
ségű. Könnyeztetően kacagtató tör-
ténet rivalizálásról és költészetről.

Lacikám, bíró: Bozsó Péter
Szappan, partjelző: Nemcsák Károly
Művész, partjelző: Karácsonyi Zoltán

03. 05. 19.00
CIGÁNYSZERELEM   
3.500,-

A Rátonyi Róbert Színház előadásában

Valahol Erdélyben, egy magyarok, 
románok és cigányok lakta terüle-
ten él Zórika, Dragotin Péter vidéki 
földbirtokos lánya, és esküvőjére 
készül a szomszéd gazdag paraszt 
fiával, Gergellyel. A ceremóniára 
azonban váratlanul betoppan Józsi, 

Zórika gyerekkori szerelme, aki a kö-
zeli cigánysor viskóiból verekedte fel 
magát egy vidéki város elsőszámú 
prímásává. A tervezett házasságot 
elsöpri a régi szerelem, és Zórika 
minden társadalmi elvárást felrúgva 
megszökik Józsival, hogy kövesse őt 
a cigánytáborba. A szökést nem csu-
pán a megszégyenült örömapa és az 
elhagyott vőlegény nézi rossz szem-
mel, hanem Józsi korábbi szeretője, 
Ilona vidéki földbirtokos nagyasszony 
is, aki attól sem riad vissza, hogy hí-
vatlanul megjelenjen Dragotin Péter 
birtokán.

A Cigányszerelemben három kü-
lönböző kultúra, három egymással 
összebékíthetetlen világ találkozik 
és ütközik egy romantikus szerelmi 
történetbe ágyazva. Mint minden re-
mekmű, Lehár operettje is túlmutat 
önmagán: a szabadságvágy, a bol-
dogságkeresés örök témáját kiszéle-
síti azzal a történelmi tapasztalattal, 
hogy mennyire sérülékeny és egyben 
milyen magától értetődő is lehet a 
különböző etnikumok békés egymás 
mellett élése.

A szerző operai igényű zenei világa 
grandiózus tablókban, szenvedélyes 
és fájdalmasan szép szólókban és du-

Színházi eloadáSok

ettekben bontakozik ki a Cigánysze-
relemben, olyan felejthetetlen szá-
mokkal, mint a Messze a nagy erdő, 
vagy a Vad cigánylegény vagyok.

lona: Kállay Bori
Józsi: Domoszlai Sàndor
Zórika: Vörös Edit
Dragotin Péter: Virágh József
Jolán: Teremi Trixi
Boldizsár: Kiss Zoltán
Gergely: Vadász Zsolt / Sövegjártó 
Áron
Kolompár Mihály: Faragó András
Miska: Lendvai Zsolt

03. 27. 19.00
NE MOST, DRÁGÁM!   
3.500,-

A Veres 1 Színház előadásában

A nercbunda a női szívek és vágyak 
régóta ismert tartozéka. Gilbert 
(Mihályfi Balázs), az élvhajhász üzlet-
ember és felfújt hólyag a hódítás re-
ményében cselhez folyamodik - nerc-
bundát készül ajándékozni Janie-nek, 
a gyönyörű sztriptíztáncosnőnek. Az 
akció akadálya egyedül Janie férje, 
aki gyanakodna felesége tízezer fon-
tos, vadonatúj bundájának láttán. Az 

események felpörögnek. A nőügyek-
ben páratlanul találékony Gilbert 
beindítja a megoldás gépezetét, sőt 
igyekszik rávenni Janie férjét, hogy ő 
vásárolja meg a páratlan ruhadara-
bot az ár tizedéért. Gilbertnek sem-
mi sem drága nyélbe ütni az üzletet. 
Ám, hogy a luxusnerc ára a csalások 
és lebukások okozta félelmek miatt a 
végén már csupán századába kerül, 
arra még a sokat látott üzlettárs, Ar-
nold (Csonka András) sincs fölkészül-
ve. Gilbert és Arnold a téboly szélén 
állnak, és tanácstalanul nézik, amint 
Janie megválik minden ruhájától és 
ragaszkodik hozzá, hogy nerc nélkül 
nem hagyja el az elegáns szőrmesza-
lont.

Gilbert Bodley: Mihályfi Balázs
Arnold Crouch: Csonka András
Sue Lawson: Holczinger Szandra
Miss Tipdale: Steinkohl Erika
Janie McMichael: Laurinyecz Réka
Harry McMichael: Pál Tamás
Mrs. Frencham: Csányi Erika
Frencham fregattkapitány: Venyige 
Sándor
Maude Bodley: Zorgel Enikő
Mr. Lawson: Janik László
Miss Whittington: Csáki Edina
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04. 24. 15.00
LA FONTAINE, AVAGY
A CSODÁK ÉJSZAKÁJA 
1.500.-

Zenés mesejáték egy részben

Az állatmesék egyidősek az „ember-
mesékkel”. Az örök kérdés az, hogy 
vajon mi ruházzuk-e fel az állatokat 
emberi tulajdonságokkal, avagy for-
dítva. Mi tanultunk meg bizonyos vi-

selkedésformákat tőlük? Aiszóposz, a 
görög meseíró példázatoknak szánta 
meséit, La Fontaine korabeli gúny-
iratoknak. A mi mesénk úgy indul, 
hogy egy elrontott kísérlet nyomán, 
a „csodák éjszakáján” egy helyre – La 
Fontaine padlására - kerülnek téren 
és időn át mindazok, akiknek szívé-
ben ugyanazon mesék élnek. Kik ők, 
és hogyan jutnak vissza? Kiderül a 
végére, ígérem.

04. 29. 19.00
FEHÉRLAPOSOK
(DÉRYNÉ PROGRAM)  
REGISZTRÁCIÓ

A Magyarock Dalszínház előadása

Az 1947-es felvidéki kitelepítése-
ket két család történetén keresztül 
mutatja be az új magyar rockopera. 
A drámai hatású történet megható 
jelenetekben tárja elénk a nem túl 
távoli múltban, a velünk élő történel-
münket.

Gál István, a falu lelkésze Varga Mik-
lós/ Kósa Zsolt
Géza bácsi, Molnár László és Molnár 
János apja Makrai Pál
Molnár László, családfő Csengeri Attila
Tóth Béla, Molnár László barátja 

Laklóth Aladár/ Molnár Árpád
Irma, Molnár László felesége Bodnár 
Vivien/Molnár Ágnes
Molnár András, Molnár László fia 
Mészáros Tamás
Molnár Ilona, Molnár László lánya 
Tar Gabriella/Eszlári Judit
Tóth Imre, Tóth Béla fia, Molnár Ilona 
férje Gombás Ádám
Tóth Etelka, Tóth Béla lánya, Kerék 
István szerelme Kuczmann Ágnes
Molnár János, Molnár László öccse 
Tihanyi Dániel/Bene Zoltán
Erika, Molnár János felesége Enyingi 
Zsófia
Kerék István, Molnár András barátja, 
Etelka szerelme Másik Lehel
Baros, csehszlovák tiszt Gerdesits Fe-
renc/Krncan Milán
Közreműködik a Magyarock Dalszín-
ház társulata

04. 30. 19.00
KÁIN ÉS ÁBEL
(DÉRYNÉ PROGRAM)   
REGISZTRÁCIÓ

Sütő András szerint, a klasszikus bib-
liai történetet feldolgozó darab ját-
szódhat a történelem előtti, vagy a 
történelem utáni időkben is.

Az előadás a történelem utáni időkre 
teszi a darab játékidejét. Lecsupaszí-
tott szakrális tér, melyben az indula-

tok mindegyre összecsapnak. A kér-
dés mindig ugyanaz, a paradicsomból 
kivetve, halhatatlanságunkat elveszt-
ve, gyötrelmek és bűntudat terhével, 
szerelemtől megbabonázottan, mi-
lyen életet szán nekünk az isten.

Éva: Zanotta Veronika
Ádám: Benedek Gyula
Káin: Siko Koppány
Ábel: Pál Péter
Arabella: Kovács Panka

05. 14. 19.00
MÁGNÁS MISKA    
3.500,-

Nagyoperett két részben zenekarral 
a Rátonyi Róbert Színház előadásá-
ban.

Főbb szerepekben: Bot Gábor, Tere-
mi Trixi, Kiss Zoltán, Vörös Edit

Közreműködik a Rátonyi Róbert Szín-
ház zenekara, tánckara

05. 29. 15.00
VÍZIPÓK, CSODAPÓK   
1.500.-

Zenés mesejáték egy részben

Egy generáció nőtt fel Vizipók és 
Keresztespók kalandjain a népszerű 
televíziós rajzfilm sorozat révén. Ha-
tására rengeteg gyerek lett pók- és 
rovarbarát. Ebben a színpadi válto-
zatban a természet szeretete, az iz-
galmas kalandok és az igaz barátság 
minden elsöprő ereje dominál.

Szereplők: Kósa Dénes/Szabó Ar-
nold, Szabó Zsuzsa, Komornik 
András/Szarvas Balázs, Bor Viktor, 
Gergelyfy Zsófia/Mezei Enikő.
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A hónap legjelentősebb eseménye a 
félév lezárása és a középiskolai felvéte-
li megírása. A szokott rendben történt 
minden. A félévi értesítők kiosztására 
január 28-án került sor, a nagy meg-
mérettetésre pedig 22-én. A legtöbb 
nyolcadikos diák a várakozásnak meg-
felelően oldotta meg matematikából 
és magyarból a feladatsort. Reméljük, 
elegendő pontjuk lesz ahhoz, hogy be-
kerüljenek a nekik legmegfelelőbb kö-
zépiskolába!

Január 7-én, 8-án és 9-én továbbkép-
zésen vettünk részt Balatonkenesén, 
ezért pénteken tanítás nélküli munka-

Január az iskolában

nap volt. Bővítettük ismereteinket, be-
adandó dolgozatot írtunk, ugyanakkor 
nagyon jól éreztük magunkat együtt. A 
mindennapi rohanásban kevés idő van 
beszélgetésre, egymás alaposabb meg-
ismerésére. Erre most kiváló alkalmat 
adott ez a háromnapos képzés.

Tantestületünk számára tornát szervez-
tünk, ami testnek és léleknek egyaránt 
építő jellegű. Ezzel a közösségi program-
mal is példát mutatunk diákjainknak, 
ugyanakkor egészségünk megóvásához 
is hozzájárulunk.

2022. január 12-én 17:00 órakor a doni 
áttörés 79. évfordulója alkalmából Ön-
kormányzatunkkal együtt emlékeztünk 
az ott harcoló katonákra. Diákjaink is 
részt vettek a koszorúzásban a Hősi Em-
lékműnél.

Január 17-től projekthéttel készültünk 
a Magyar Kultúra Napjára. Rajzórákon 
feldolgoztuk a Himnuszt, paravánokat 
díszítettünk fel a képekkel. Hetedikes 
diákok szavalták a verset, amiből szív-
melengető videó készült. A jeles napról 
szóló legfontosabb ismereteket össze-
foglaló ppt-t vetítettünk ki pénteken 
az aulában. Ezt, és kis kiállításunkat 
szünetekben tekinthették meg a diá-
kok. A hét folyamán önállóan kutakod-
hattak a gyermekek egy TOTÓ kitöltése 

során. Kultúránkkal kapcsolatban 13+1 
érdekes kérdésre kellett válaszolnia 
a diákoknak csütörtök délutánig. Az 
eredményhirdetés pénteken volt. Ezt 
a napot egy rövid ismertetővel indítot-
tuk a hangosbemondón keresztül. Tan-
órákon is a magyar kultúrát helyeztük 
középpontba. Szünetekben gondosan 
összeválogatott magyar zeneszámok 
szóltak. Önkormányzatunk négy szín-
házjegyet ajánlott fel a diákoknak. Mi-
vel sokan töltötték ki hibátlanul a totót, 
sorsolással döntöttük el, hogy a magyar 
csokoládé mellé, ki kaphat még színház-
jegyet is a helyi Rátonyi Róbert Színház 
előadásásra.  Köszönjük szépen a fődí-
jat, örültek neki a szerencsés nyertesek! 

A projekthét keretén belül megte-
kinthettük Győri Ilona fazekasmester 
kiállítását a Vértes Múzeumban. Tóth-
né Marika néni szeretettel fogadta az 
osztályokat, és érdekes foglalkozásokat 
tartott nekik. Helyi kultúránk alaposabb 
megismerése és megőrzése tökélete-
sen kapcsolódott a témahéthez. Kö-
szönjük szépen a lehetőséget!

Ezen a héten került fel az emeleti aula 
falára egy 3 m magas dicsőségfa is. A 
szép, terebélyes fa önmagában is gyö-

nyörűen dekorálja a falfelületet. A jö-
vőben itt szeretnénk megörökíteni a 
legkiválóbb diákjaink nevét. A Csákvári 
Iskola Tanulóiért Alapítvány finanszíroz-
ta az alkotást, ezzel is támogatva célki-
tűzéseinket.

Szintén az Alapítvány vásárolt 436.300 
Ft értékben sportszereket az iskolának. 
Mindannyian nagy örömmel fogadtuk 
az új, biztonságos eszközöket, amelyek 
elősegítik a színvonalas testnevelés 
órák megtartását.

 Az aulában található közösségi játékok 
is rendre elhasználódnak, amit folya-
matosan pótolni kell. Köszönjük szépen, 
hogy az Alapítványunk segítségével 
mindig vásárolhatunk újakat!

A Szülői Munkaközösség által szervezett 
adventi adománygyűjtő befőttesüveg 
akcióval 40.180 forintot sikerült össze-
gyűjteni, amit szintén sportszerek be-
szerzésére költünk majd.

Köszönjük szépen a segítséget!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető
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Kotló hegyi megemlékezés

2022. január 29-én egyesületünk ismét 
megtartotta a Kotló hegyi csata meg-
emlékezését. Idén Kis-Nagy Sándor hu-
szár szakaszvezető neve fémjelezte az 
emléktúrát. Ő azokban a napokban itt, 
a Kotló hegyen, a szálláskuti vadászház 
közelében felderítő hadművelet közben 
esett el. Szakaszából tizenegyen haltak 
hősi halált, csak egy vértesboglári illető-
ségű szanitéc maradt életben.

Hőseink tiszteletére emléktúrák indul-
tak.

Gyalogtúrák:
• Kőhányásról Hajnáczki Sándor ve-
zetésével, a Gróf Esterházy Móric 
Ökoturisztikai Központ neve alatt 15 
fővel.
• Gántról, Füzes Csabával az élen a Csák-
vári Természetjáró Egyesület 9 fővel.
• Csákvárról Tamás Zsolt, a Magyar Hon-
védség 6. Sipos Gyula Területi Védelmi 
Ezred 17-es Zászlóalj tartalékos szakasz-
vezetője vezetésével  a Magyar Királyi 
Zrinyi Miklós 7. Honvéd Hagyományőr-
ző Barátikör 8 fővel.

Lovastúrák:
• Csákvárról Répás Kinga, a Csodabogyó 
lovasiskola vezetője 9 fővel, hozzájuk 
csatlakozott 8 egyéni lovas.
• Gántról Tatár Nóra vezetésével 12 főt 
indított útnak Tóth Pál alelnök, korhű 
huszáregyenruhában.
A találkozó központja Mészáros Tamás 
önkormányzati képviselő Kotló hegyi 
nyaralója volt, ahol zsíroskenyeret, po-
gácsát és forralt bort kínáltak a résztve-
vőknek.

Magosi István elnök köszöntő szavai 
után Szebenyi István, a Had- és Kultúr-
történeti Egyesület elnöke, a Vértes 
hadtörténeti kutatója emlékezett meg 
az idei év névadójáról.

Bokodi István kezdeményezésére a 
résztvevők katona dalokat énekeltek, 

amelyet megerősített a Székesfehérvári 
10-es huszárok díszegyenruhás csapata.

A helyi  polgárőrök biztosították az út-
vonalat a 25 lovasnak, a két pusztabusz-
nak, amivel Csuta Zsolt és Magosi István 
fuvarozta a megfáradt gyalogtúrázókat, 
valamint mindazoknak akik autóval jöt-
tek utánunk.

A megemlékezők közösen elénekelték 
a Himnuszt, majd Illés Szabolcs polgár-
mester úr emlékező szavait követően 
Tóth Pál alelnök felolvasta Kenessey 
Csaba 56-os Nemzetőr dandártábor-
noknak erre az alkalomra írt beszédét. 
77 évvel ezelőtt ott harcolt nagybátyja, 
Kenessey Miklós volt méneskari huszár 
százados. A beszéd után a Szózatot éne-
keltük el, majd a résztvevők mécseseket 
helyeztek el az emlékműnél.

Igéretet kaptunk Illés Szabolcs polgár-
mester úrtól, hogy fel lesz tüntetve az 
emlékmű oldalán az 1-es huszár had-
osztály alárendelt alakulatából jelenleg 
ismert elesettek névsora.

77 év után nem kis adósságot kell leró-
nunk.

Ha csak kis szerepe volt is egyesületünk 
befektetett munkájának, már megérte!

Magosi István elnök
Bakonyi János alelnök

Tóth Pál alelnök

2021. december 29-én 44 lovas indult 
el a Vaskapu völgyből, hogy méltó-
képpen búcsúztassák el az ó évet a 
Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület 
nevében.

Nem volt túl jó idő, de a 
bevállalósabbak lóra pattantak,  a 
megfontoltak pedig autóval érkeztek 
meg Gántra, a művelődési házba, 
amit Krausz János, Gánt község pol-
gármestere biztosított számunkra.

Érkezés után Magosi István elnök és 
Bakonyi János alelnök köszöntötte 
a jelenlévőket. Majd Géber Lajosné 
Teca  közgyűlés keretében tájékozta-

Hetedik Évzáró Egyesületi Lovastúra

tót tartott az egylet pénzügyi helyze-
téről.

A megbeszélés után a 80 fős csapat 
elfogyasztotta az ifj Héring Ferenc ál-
tal készített pincepörköltet pityókás 
kenyérrel. Egy jó beszélgetést köve-
tően ki-ki lóval vagy autóval indult, és 
balesetmentesen ért haza.

Ezúton is szeretnénk megköszönni 
Krausz János polgármester úrnak a 
helyszín biztosítását, Géber Lajosné 
Tecának az éveken át tartó önzetlen 
munkáját, Ifj Héring Ferencnek a fi-
nom ételt.

Csákvári Lovasbarátok 
Köre Egyesület 

A doni áttörés 79. évfordulójára em-
lékeztünk 2022. január 12-én. Illés 
Szabolcs polgármester úr ünnepi 
beszédében is lerótta tiszteletét a 
hősök előtt. Kiemelte, hogy minden 
magyar ember tudatában ébren kell 
tartani e tragikus nap eseményeit és 
eszményét, hiszen a nemzet gondjait 
nem lehet fegyverekkel megoldani, 
mégis, ha kell az életünk árán is meg 

Doni megemlékezés kell védenünk azt. A Donnál elesett és 
fogságba esett katonák a nemzetért 
haltak hősi halált. 

A megemlékezés 17 órakor vette kez-
detét, mikor a nap már lenyugodott. A 
szél feltámadt, és hűvös januári hide-
get fújt az emlékezők közé. Ács Tamás 
színművész szavai így lélekben kicsit 
mindenkit közelebb vittek a hősök-
höz. A megemlékezés a magyar taka-
rodóval ért véget.

Képünk van róla
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Eseménynaptár
2022.2.1. – 3.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház

Plébániánk elérhetőségei
Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7. 
Hivatal telefonszáma: 22-354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: kedd kivételével hétköznapokon 8.00-12.00

Temetési ügyintézés:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix  20-388-0625

Lelkipásztorok:
Plébános: Gerendai Sándor  70-397-5935
Plébános helyettes: Bódai József 30-937-4811

Temetőgondnokság elérhetőségei
Cím: Csákvár, Jókai utca 7.
Telefon: 06-20-388-0625
E-mail: mediator@katonane.hu
Temetési ügyintézés: soron kívül, telefonon előre egyeztetett időpontban
Egyéb ügyek: vasárnap 17.00-19.00

Kedves Csákvári Polgárok! 

A Katolikus Templom napközben nyitva van mindazok számára, akik Istent keresik 
és csendes elmélyülésre vágynak. Minden hétköznap - szerda kivételével - reggel 
6.30 és 7.30 között csendes szentségimádás van. 18 órakor szentmise - péntek 
kivételével, vasárnaponként pedig 11 órakor van a szentmise.

Sok mindenre szükségünk van az élethez, de van ami alapvető:
A Gondviselő Istenbe vetett hit és a vele való kapcsolat.

Református Egyház
A Csákvári Református Egyházat érintő szolgálatok esetén (temetés, keresztelés, 
esketés) legelőször a Lelkészi Hivatal értesítendő.
Gere Gábor József református lelkész:          06-30-380-9503
Geréné Kossa Izabella református lelkész:          06-30-688-6470
e-mail cím: geretablet@gmail.com

Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről a gyülekezet honlapján is olvas-
hat, valamint ott megtalálható néhány fontos információ két intézményünkről, a 
Kálvin Idősek Otthonáról és a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsődéről.
Honlap címünk: http://honlap.parokia.hu/lap/csakvarref/

ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Vasárnap 10 óra istentisztelet
Vasárnap 10 óra gyermekistentisztelet

Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde hírei:

Óvodanyitogató: március 29-én, és március 23-án
Beiratkozás: április 4-e és 8-a között 

Egyházfenntartói járulék:

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

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

Az egyházfenntartói járulék összegét a presbitérium a 2022-es évre 10 000 Ft-ban 
határozta meg.

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

Evangélikus  Egyház
Kedves Testvéreink!

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

FEBRUÁR
   6. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vas.)
13. 11.00 Istentisztelet - Házasok megáldásával (vas.)
20. 11.00 Istentisztelet (vas.)
23. 18.00 Férfikör (szerda)
27. 11.00 Istentisztelet (vas.)

MÁRCIUS
  6. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vas.)
13. 11.00 Istentisztelet (vas.)
16. 18.00 Férfikör (szerda)

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
péntek 17.00 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)

Február hónap igéje:
Pál apostol ezt írja:
„Haragudhattok, de ne vétkezzetek: a nap ne menjen le haragotokkal,”
Efezus 41, 26
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Képünk van róla

A idén Magyarországról rajtol május 
6-án a 105. Giro d’Italia, három ma-
gyarországi szakasszal, egyéni időfu-
tammal. Ennek kapcsán rózsaszínbe 
öltözött a város. Illés Szabolcs polgár-
mester úr közösségi oldalán a követ-
kezőket osztotta meg az eseménnyel 
kapcsolatban:

„A Giro d’Italia versenyt 1909-ben 
a verseny szülőatyja Emilio Camillo 
Costamagna, a L’Gazetta dello Sport 
újság főszerkesztője indította útjára. 
A legjobb versenyző a rózsaszín tri-
kót (Maglia rosa) nyeri el 1931-óta. 
A mez színe azért rózsaszín, mert a 
La Gazetta dello Sport újság lapjai is 

Mintegy 300 néző volt kíváncsi a mél-
tán híres Mandala Dalszínház előadá-
sában játszott Hyppolit, a lakáj című 
darabra. A produkciót Mikó István 
Jászai-díjas, Érdemes Művész állította 
színpadra. A címszerepet Bódis Gábor 
alakította. A darab főbb szerepeiben 
találkozhattunk még Szabó Anikó, 
Cserjési Beatrix, Bacskai Zsolt színmű-
vészekkel.

A teltházas előadás óriási sikert 
aratott a csákvári közönség köré-

A Magyar Kultúra Napja nem tarto-
zik a hivatalos, piros betűs ünnepek 
közé, de már hosszú évek óta hívja 
fel a figyelmet hazánk azon tárgyi és 
szellemi értékeire, melyeket méltán 
érezhetünk magunkénak. 

A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Fe-
renc 1823. január 22-én fejezte be a 
Himnusz szövegének megírását. En-
nek emlékére l989. óta január 22-én 
ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, 
emlékezve évezredes hagyománya-
inkra, gyökereinkre, múltunkra.

A Floriana Könyvtár és Közösségi Ház 
színháztermében megtartott ünnep-
ségen Illés Szabolcs polgármester úr 
osztotta meg velünk gondolatait, me-
lyeknek főbb alappillérei a következők 
voltak: „A Magyar Kultúra Napján 
büszkének kell lennünk! Büszkének 
azért, mert a magyar kultúrának 
van múltja, van jelene és reményeim 
szerint lesz jövője is. Büszkék lehe-
tünk azért is, mert a magyar kultúra 
megtartotta értékeit, így megkerülhe-
tetlen és elismert részévé vált az év-
századok során az európai és a világ-
kultúrának.

A Rátonyi Róbert Színház társulata, 
hagyományteremtő szándékkal meg-
álmodott, idén első ízben megrende-
zett Újévi Gálakoncertjére 2022. janu-
ár 8-án, szombaton került sor. 

A kiváló hangulatot Csonka András 
biztosította szellemes műsorvezeté-

Újévi Gálakoncert a Rátonyi Róbert Színházban

Teltházas eloadás Csákváron

ilyen színűek. Bár az olasz körverseny 
első kiírására még 1909-ben került 
sor, egészen 1931-ig kellett várni arra, 
hogy a rózsaszín trikó, a Maglia Rosa 
megjelenjen. 2021-ben a Giro d’Italia 
megemlékezett az egységes Olaszor-
szág fönnállásának 160. évfordulójá-
ról, valamint az Isteni színjáték zseniá-
lis szerzője, Dante Alighieri halálának 
700. évfordulójáról is, és ebben az 
évben Valter Attila 3 napon keresztül 
viselhette ezt a rózsaszín trikót.”

Aki teheti szurkoljon a feltörekvő fi-
atal tehetségnek, akire méltán lehe-
tünk büszkék kitartása és elért ered-
ményei miatt.

Magyar Diána

sével. A Rátonyi Róbert Színház közre-
működői mellett az ország több neves 
kőszínházának művészei is színpadra 
álltak a Dunakeszi Szimfonikus Zene-
kar kíséretében. Az érdeklődők együtt 
táncolhattak a művészekkel, és ter-
mészetesen Polgármester úr is meg-
csillogtatta tánctudását. 

Magyar Diána

Rózsaszínben ragyogott Csákvár

Kultúránk ünnepén

A Magyar Kultúra Napján ünnepel-
jünk hát abban a szellemben, hogy 
hinni tudunk önmagunkban, hinni 
tudunk nemzettársainkban, és hinni 
tudunk a magyar nemzetben.

Erősítsen bennünket Vörösmarty Szó-
zatban elhangzó intelme:

”Hazádnak rendületlenül
Légy híve Ó magyar; 
Bölcsőd az s majdan sírod is,
mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, Halnod kell.”

Ha megfogadjuk és megtartjuk ma-
gunknak Vörösmarty intelmeit, és 
eszerint cselekszünk, már tettünk va-
lamit azért, hogy gyarapodó magyar 
közösségeinkben -  legyenek azok a vi-
lág bármely pontján -  határon innen 
s túl, a jövőben is anyanyelvünkön, 
keresztény hittel, összetartó és igaz 
szeretettel ünnepelhessük a Magyar 
Kultúra Napját.”

A beszéd után két Szlovákiában élő 
magyar zenész – Zsapka Attila és 
Farnbauer Péter - ünnepi műsorát lát-
hattuk. A megzenésített verseket két 
gitárra hangszerelve adták elő, csokor-
ba szedve a magyar líra gyöngyszeme-
it. Feldolgozásaikból megismerhettük 
Böröczki Mihály és M. Csepécz Szilvia 
kortárs szerzőket. Rajtuk keresztül 
tiszteleghettünk Radnóti, József Atti-
la, Tompa Mihály géniusza előtt.

SZ.H.ZS.

ben, melyhez nagyban hozzájárult a 
Scneider Mátyást alakító Mikó István 
játéka, valamit Eisemann Mihály fül-
bemászó, kellemes dallamai.

A nézők nemcsak a végén ünnepelték 
hosszan a könnyekig mulattató nép-
szerű, két felvonásos, zenés vígjáté-
kot, de gyakran jutalmazták nyiltszíni 
tapssal a fergeteges poénokat, mely-
től vibrált az egész lelátó.

M.K.M.
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Csákvári Hírmondó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hirdetések
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

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Dezső Lászlóné (Németh Erika) 
temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek.

Gyászoló Család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Szádóczky Károly temeté-
sén részt vettek, sírjára koszorút, vi-
rágot helyeztek.

Gyászoló család

APRÓHIRDETÉS

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2021. december 27-én Kalincsák Csa-
nád Barnabás a Szabadság utcába,
2022. január 9-én Glaszhütter Lili a 
Széchenyi utcába,
2022. január 11-én Kojsza Szófia a 
Széchenyi utcába,
2022. január 22-án Orosz Lóránt a 
Radnóti utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

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!

INGATLANKÖZVETÍTÉS
• Adás-vétel
• Földhivatal előtti ügyintézés
• Ingatlan-tanácsadás
• Földmérés, épületfeltüntetés
• Hivatali engedélyeztetési eljárások
• Közművek átíratása

Babai Márti 06-30-4343-601
Iroda: 8083 Csákvár, Jókai u. 7.
florianaingatlan@gmail.com

Pálinkásné Szabó Anna
kozmetikus

Dermoesztétika és Kozmetika Csákvár
Ne csak álmodd az életed, éld az álmaidat!

• rosacea - couperose
• hegkezelés
• acne, folthalványítás
• anti-aging, 
• tinédzser kori bőrproblémák

hatékony kezelése

8083 Csákvár, Ostrom utca 5.
 0620 480 9749

További információkért látogass el ide:
www.facebook.com/palinkasneszaboanna/

• smink minden alkalomra
• tartós szemöldök 

és szempilla festés
• gyanta arcon és testen

Csákvár-Gánt Tv
F E B R U Á R  H A V I  M Ű S O R A

Február
Február
Február
Február
Február
Február
Március
Március
Március

10. cs.
14. h.
17. cs.
21. h.
24. cs.
28. h.
3. cs.
7. h.
10. cs

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

A magyar nyelv szépségei: Minárik Tamás
„Egy bizonyos szint fölött” Novák Péter
Néptáncosok farsangi műsora
Testületi ülés
Néptáncosok farsangi műsora (ism.)
Testületi ülés (ism.)
Laosz a mindennapokban
A csákvári vár története
Esterházyak Csákváron

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Ez az 
ÖN
hirdetésének 
Helye


