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Színes iskolai beszámoló, és ta-
nulóink versenyeredményei.

Május első felében rendezés-
re kerülő sporteseményekről 
olvashatnak előzetes informá-
ciókat.

Csákvár Város Képviselő-testü-
letének írásos tájékoztatója.

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

Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán a névjegyzékben 
szereplő választópolgárok száma Csákváron 4 300 fő, ebből az urnáknál vá-
lasztópolgárok 70,93%-a jelent meg, így szavazók száma 3 050 fő volt. 

Az érvényesen leadott 3 006 szavazat az országgyűlési egyéni választókerü-
leti képviselőjelöltek között az alábbiak szerint oszlott meg:

Tessely Zoltán - FIDESZ – KDNP 1891 (62,91%)
Balázs Péter - DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-

LMP-PÁRBESZÉD 776 (25,82%)

Könyves Tamás - MEMO 28 (0,93%)
Mészáros László - MKKP 86 (2,86%)
Hegedűs Pál - MI HAZÁNK 213 (7,09%)

Fléger István Tamás - MUNKÁSPÁRT-ISZOMM 12 (0,4%)

Az országos pártlistás eredmények az alábbiak szerint oszlottak meg az érvé-
nyesen leadott 2.995 szavazat alapján:

DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD 767 (25,61%)
NORMÁLIS PÁRT 25 (0,83%)

MKKP 99 (3,31%)
MEMO 26 (0,87%)

MI HAZÁNK 236 (7,88%)
FIDESZ – KDNP 1842 (61,50%)

Az országos nemzetiségi listára a névjegyzékben szereplő 11 választópolgár 
közül 6 fő jelent meg és adott le érvényes szavazatot a Magyarországi Néme-
tek Országos Önkormányzatára.

A rendben lezajlott választás eredményeképpen Tessely Zoltán képviseli vá-
rosunkat az Országgyűlésben.

Tessely Zoltán képviselő úrnak gratulálunk a megválasztásához!

Választási 
eredmények

Kedves Csákváriak!

Városunkat újabb útfelújítás érin-
ti. A munkálatok a 13. héten 
megelkezdődtek a Gánti-Petőfi-
Kálvin utcákban.

A felújítandó szakasz hossza 4,752 
km. A felújítási szakaszon egysége-
sen két réteg aszfalt épül a meglévő 
pályaszerkezet megerősítésére.

A belterületi szakaszon a meglévő 
buszmegállók peronjai kiépítésre, 
illetve felújításra kerülnek. A 0+750 
km szelvényben, bal oldalon meg-
lévő buszöböl a helyi adottságok fi-
gyelembevételével átépül, a réginél 
hosszabb peron is épül.

A 0+197 km szelvényben a Szabad-
ság utcánál új kijelölt gyalogos át-
kelőhely létesül, teljesítve a régóta 
várt lakossági igényt.

Csákvár város belterületi szakaszán 
a csapadékvíz elvezetés évtizedes 
probléma, ennek megoldása érde-
kében az Önkormányzat vízrende-
zési tervet készíttetett, a terv vízjogi 
engedéllyel rendelkezik. A vízépí-
tési terv a hiányzó burkolt árkok, 
szegélyek, zárt csatorna szakaszok 
teljeskörű kiépítését tartalmazza az 
út mindkét oldalán, az érintett köz-
művek kiváltása is megtervezésre 
került!

A teljes szakaszon a burkolati je-
lek újrafestése is elkészül, a kopott 
KRESZ táblák helyett újak kerülnek 
majd kihelyezésre.

A kivitelezés befejezése várhatóan 
2022. június.

Illés Szabolcs
polgármester

Útfelújítás
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Képviselő-testületi döntések
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2022. március 
29. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését, amelyen – a két 
ülés között végzett munkáról és a 
lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentés elfogadása 
után – döntöttek a képviselők az ön-
kormányzat által benyújtott, folya-
matban lévő pályázatokról szóló tájé-
koztató tudomásul vételéről, majd a 
TOP Plusz 2.1.1-21-FE1-2022-00007 
jelű pályázat önerejének módosítá-
sáról.
Ezt követően döntött a Képviselő-
testület az önkormányzat vagyoná-
ról és vagyongazdálkodásáról szóló 
3/2020. (I.30.) önkormányzati rende-
let módosításáról, majd tárgyalták a 
Csákvári Közös Önkormányzati Hiva-
tal 2021. évi tevékenységéről, vala-
mint az önkormányzati adóhatóság 
2021. évi munkájáról szóló beszámo-
lót.
Elfogadta a Képviselő-testület a 
nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz elszállításáról szóló 
szolgáltatói beszámolót, valamint a 
Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolóját, 
továbbá a Tanyagondnoki Szolgálat 
2021. évi működéséről szóló beszá-
molót.
Határozat született a Floriana Könyv-
tár és Közösségi Ház 2021. évi te-
vékenységéről, és a 2022. évi mun-
katervéről, majd ezt követően az 
önkormányzat által támogatott 2021. 
évi nyári táboroztatásról szóló beszá-
molót ismerték meg a képviselők.
Döntött a Képviselő-testület az ön-
kormányzat és az állam tulajdonában 
lévő utak állapotáról szóló tájékozta-
tó elfogadásáról és a tervezett útfel-
újítások, javítások és karbantartások 
folytatásáról, továbbá a Csákvári 
Torna Klub által benyújtott, a Csák-
vár 214/1 hrsz-ú, önkormányzati 
tulajdonban lévő sporttelepen talál-
ható műfüves pálya felújítására be-
nyújtandó pályázatukhoz szükséges 
tulajdonosi hozzájárulásra irányuló 
kérelemről.
A személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és szo-
ciális ellátások térítési díjai felülvizs-

gálatáról szóló határozat elfogadása 
után, a Képviselő-testület az utolsó 
napirendi pont keretében döntött a 
76/2021. (IV. 27.) és 222/2021. (X. 
26.) határozattal a Dallam Alapfo-
kú Művészeti Iskola részére nyújtott 
támogatás elszámolásáról, valamint 
a Dallam Alapfokú Művészeti Iskola 
2022. évre vonatkozó támogatási ké-
relméről.

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

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.

Floriana Könyvtár és Közösségi Ház
8083 Csákvár, Szabadság tér 9. A.

www.csakvarszinhaz.hu
Az aktuális járványügyi szabályok betartása kötelező! 

2022. április 29.
péntek 19:00

Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.

2022. április 30. szombat 19:00
Floriana Könyvtár és Közösségi Ház
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8083 Csákvár, Szabadság tér 9. A.
www.csakvarszinhaz.hu

A TOP_PLUSZ 1.2.1. Élhető települé-
sek kialakítása elnevezésű pályáza-
ton, Csákvár 281.919.855 Ft támoga-
tást nyert.
A pályázatból megvalósul a Szabad-
ság téren két önkormányzati ingat-
lanon újabb közösségi zöldterület 

(park), parkolók, játszótér, szabadtéri 
rendezvényhelyszín kialakítása.
A Floriana téren kerékpáros pumpa-
pálya és egy 400 m hosszú rekortán 
futópálya fog létesülni.

Csákvár Város Önkormányzata

Újabb
pályázati siker!
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SZEREPLŐK

La Fontaine MOLNÁR ERIK  Planchet POSONYI TAKÁCS LÁSZLÓ  George STRAUB PÉTER

Jacques LÉVAI ÁDÁM  Elli néni HARASZTI ELVIRA  Kapitány HÁBEL FERENC

Gyerekszereplők  BELEZNAI JOHANNA, HÁBEL CSEGE JÓZSEF, HAJDÚ LEVENTE, JANKY BENDEGÚZ, KOVÁCS ALEXA,

KULCSÁR ZORKA, KUTRIK BOTOND, LOCKER DÓRA, MAGASI KINCSŐ SÁRA, TAKÁTS ANNA

zene- és dalszövegíró SZŰCS PÉTER PÁL  díszlet- és jelmeztervező GLORIA VON BERG  koreográfus HÁBEL FERENC

rendező  KSZEL ATTILA

D E S I G N :  P Á L F A L V I  L U K Á C S

PREMIER: 04.24. 15.00

Tisztelt Csákváriak!

A Giro d’ Italia az országúti kerékpár-
sport egyik legjelentősebb versenye, 
amit a világ közel 160 országában 
évről évre több mint 800 millióan 
követnek a televízió képernyőjén 
keresztül, a helyszíneken pedig több 
tízezer magyar és nemzetközi turista 
és szurkoló kíséri figyelemmel.  A ver-
seny megrendezése páratlan lehető-
ség hazánk számára: Magyarország 
három napra a világ figyelmének 
középpontjába kerül. Magyarország 
legszebb tájait, ikonikus helyszíneit, 
túristákat hívogató nevezetessége-
it is alkalmunk van megmutatni az 
egész világnak.

A Giro nem csak egy sportesemény, 
hanem egy fesztivál, népünnepély is 
egyben. A települések, melyeken át-
halad a mezőny mind rózsaszínbe öl-
töznek. A csákvári Csőváz Kerékpáros 
Egyesület több látványos üdvözléssel 
várja a Giro mezőnyét. 

Csákvár városán is áthalad 2022. má-
jus 6-án a Giro mezőnye, ami lehe-

tőséget biztosít a város lakosainak, 
hogy személyesen is láthassák a világ 
legjobb kerékpáros csapatait verseny 
közben. 

A verseny a fokozott biztonság érde-
kében lezárásokat von maga után, az 
alábbiak szerint:

Csákváron a Széchenyi, Kossuth ut-
cákat érintik a forgalomkorlátozások. 
Várhatóan a város főútja és a becsat-
lakozó keresztirányú utak 11:45 óra 
és 14:20 óra között lezárásra kerül-
nek, átengedési pontonként üzemel-
ve. 

Kérjük Csákvár városának lakóit, 
hogy ebben az időintervallumban 
próbálják elkerülni a járművel való 
mozgást, mert a rendőri biztosítás 
szigorú betartására számítunk.

Csákvár Város Önkormányzata

GIRO d’ Italia
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Tisztelt Csáváriak!

Magyarország legnagyobb kerékpá-
ros körversenye az ötnapos TOUR de 
HONGRIE 2022. május 11-én Csákvárról 
indul, és május 15-én Gyöngyös- Kékes-
tetőn ér véget.  

A versenyen a világ leghíresebb pro-
fesszionális csapatai vesznek részt, a 
huszonöt nemzetközi csapat mellett 
rajthoz áll a magyar válogatott is. A Tour 
de Hongrie-t a hazai és nemzetközi mé-
dia kiemelt figyelemmel követi. Élőben 
közvetíti az egyes szakaszokat a Magyar 
Televízió M4Sport csatornája, és több 

külföldi TV adó - köztük az Eurosport is. 
2021-ben 150 országban látták élőben 
a Magyar Körversenyt, és hasonló ér-
deklődésre számítunk idén is. 

Csákvár városa a körverseny első szaka-
szának a rajtállomása 2022. május 11-
én. Az esemény lehetőséget biztosít a 
kerékpározás szerelmeseinek és a város 
lakóinak, hogy közelről láthassák a ver-
senyzőket és a csapatokat. A verseny-
központ a Szabadság téren lesz, ahol az 
érdeklődők megfigyelhetik a rajtot és a 
felkészülési eseményeket. 

A verseny előkészületei, és az indítása 
Csákvár közlekedésében és mindennapi 
életében várhatóan fél napra változást 
fog okozni, mert egyes utcákat, útsza-
kaszokat le kell zárni annak érdekében, 
hogy a körverseny résztvevői biztonsá-
gosan tudjanak felkészülni és közleked-
ni városunkban.

Az alábbi térképen láthatóak a korláto-
zások és a lezárások. A Dózsa György 
utca csak délután lesz korlátozva, ami-
kor a verseny visszatér Csákvárra 16:15 
– 17:15 óra között.

A mentők szabad mozgását természete-
sen a szervezők és a rendőrség folyama-
tosan biztosítja.

A Szent Mihály tér, a Szabadság tér, a 
Rákóczi utca teljes egészében, a Jókai 
utca egy része és a Mikes utca egy része 
az alábbiak szerint lesz lezárva, illetve 
korlátozva:

A rajtterület az alábbi ábra alapján kerül kiépítésre. A Szabadság tér teljes területét 
2022. május 11-én délelőtt a kerékpárosok és a szervezők veszik birtokba. 

A lezárások érintik az autós forgalmat és a buszmenetrendeket is 2022. május 11-
én. 

A VOLÁN-nal történt egyeztetés alapján a közlekedési társaság kidolgozza a bizton-
ságos buszmegállók kialakítását, amelyet elérhetővé tesz a város és a Volán a meg-
szokott közösségi csatornákon. 
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Beiratkozás a 
2022/2023
tanévre
Tisztelt Szülők! 

Az Esterházy Móric Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola szeretettel 
várja a leendő első osztályos kisgyer-
mekeket a 2022/23-as tanévben is. A 
napköziotthonos oktatás keretében 
teljes mértékben a családok igényeihez 
tudunk alkalmazkodni.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolá-
ba kívánja beíratni gyermekét, minden-
képpen jelentkeznie kell az általános 
iskolánál.

Személyes beiratkozás időpontja április 
21. csütörtök és 22. péntek (8 órától 19 
óráig az iskola főépületében, Szabadság 
tér 8.)

Az általános iskola első évfolyamára 
történő jelentkezés elektronikus for-
mában történő benyújtására is van le-

hetőség. Az előzetes online regisztráció 
megkönnyíti a helyszíni ügyintézést. A 
felület április 6-ától válik elérhetővé a 
KRÉTA rendszeren keresztül:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/
kezdolap. 

A személyes megjelenés a beiratkozás 
folyamata során kötelező, azaz az elő-
zetes online jelentkezés (előzetes adat-
szolgáltatás) nem jelent beiratkozást, a 
személyes megjelenést nem helyette-
síti.

A beiratkozással kapcsolatos részletes 
tájékoztatókat megtekinthetik iskolánk 
honlapján http://esterhazyiskola.hu/. 
Amennyiben segítségre lenne szüksé-
gük, forduljanak hozzánk bizalommal az 
iskolában!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető
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2022. március 14-én, 16.00 órakor ke-
rült sor a Floriana Könyvtár és Közösségi 
Házban az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc ünnepi megemlékezé-
sére.

Az ünnepségen Illés Szabolcs, Csákvár 
város polgármestere osztotta meg ve-
lünk megemlékező gondolatait, mely-
ben kiemelte:

„Legyünk büszkék eleinkre, köztük a 
48-as hősökre, és merítsünk erőt a jövő 
kihívásaihoz az ő kitartásukból. Mert hi-
szem, ha képesek vagyunk együtt, egy-
másra támaszkodva, nekirugaszkodva 
megvalósítani a saját jövőnket, akkor 
méltóak lehetünk 1848 örökségéhez. És 
vallom, hogy ebben nagyon sokat segít 
bennünket minden évben március 15-e, 
amikor nemzetünk alakítóira emléke-
zünk…. Kérem, hogy tegyük ezt nyitott 
szívvel, büszkeséggel és a sikeres jövőbe 
vetett erős hittel! Készen állva a továb-
bi munkára, Csákvár és Magyarország 
építésére.” „Legyen béke, szabadság és 
egyetértés!”

A beszéd után az Esterházy Móric 
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola 5. évfolyamos tanulóinak 
műsorát láthattuk. A gyerekek segítsé-
gével belepillanthattunk, milyen hatás-

sal lehetett az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc egy korabeli magyar 
falu életére, és emléket állíthattunk a 
névtelen hősöknek. A felkészítő taná-
rok Fülöp Mária, Bodnárné Kiss Ildikó, 
Kóródy Andrea voltak, gitáron kísért 
Magasi Péter.

Ezen a jeles napon került sor a Csákvá-
rért Díj átadására. Csákvár Város Ön-
kormányzatának Képviselő- Testülete 
az 57/2022. (II. 22.) határozata alap-
ján „Csákvárért díj” kitüntető címben 
részesítette Tóth Árpádot az alábbiak 
alapján:

Tóth Árpád indította el Csákváron az 
asztalitenisz szakosztályt, az elmúlt év-
tizedekben közel 500 csákvári gyerek 
és felnőtt kapcsolódott be rövidebb-
hosszabb időre az asztaliteniszbe, közü-
lük jelentős számban értek el területi, 
megyei és országos versenyeken szép 
eredményeket. A helyi szakosztály évti-
zedek óta szervez területi versenyeket, 
részt vesz megyei és nemzeti szintű baj-
nokságokban. Az utóbbi évtizedben, az 
országos élsportban is egyre magasabb 
szinten ért el kiváló eredményeket a 
szakosztály. Helyi sporttörténet szem-
pontjából kiemelkedő esemény, hogy 
2018-ban mind a megyei csapat, mind 
az NB I-es csákvári csapat megnyerte 

a bajnokságot. Az Aquital Csákvári TC 
országos szinten egyre feljebb haladva 
kvalifikálta magát az asztalitenisz Ext-
raligába, ahol negyedik éve vesz részt 
a legmagasabb szintű országos bajnok-
ságban. Számos megyei cikk született 
az elmúlt években, mindegyik Csákvár 
hírét terjesztve, pozitív színben tüntet-
ve fel a települést és az elért eredmé-
nyeket.

Csákvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő- Testülete az 58/2022. (II. 22.) ha-
tározata alapján „Csákvárért díj” kitün-
tető címben részesítette Szöllősi Pált az 
alábbiak alapján:

Szöllősi Pál hosszú éveken keresztül az 
Állami Gazdaság dolgozójaként nagy 
közmegbecsülésre tett szert. Ezt köve-
tően falugazdászként munkája és ennek 
köszönhetően ismertségi köre még in-
kább kiszélesedett. Ezeket kamatoztat-
va hívta életre Csákváron a Bor-klubot, 
melynek fő törekvése a közösségfor-
málás mellett a szakma, a szőlészet és a 
borászat ismereteinek minél jobb elsa-
játítása. E téren az ismeretek kiszélesí-
tése, és a borkultúra ápolása szerepelt a 
programokon. A havi rendszerességgel 
megtartott összejövetelek házigazdá-
jaként ügyelt Csákvár jó hírének minél 
nagyobb körben való népszerűsíté-

sére, öregbítésére. E mellett a tavaszi 
lovaskocsis pincejárások már beépültek 
településünk naptárába is, mint népsze-
rű események. Térségünkben történt 
minőségi javulás egyik motorjaként 
tartják számon Szöllősi Pált a környék 
borászai is, akik szívesen jönnek meg-
hívásra Csákvárra akár zsűrizésről, akár 
előadásról legyen szó.

A díjátadó után a koszorúzás követke-
zett az Emlékműnél, ahol elhelyezték 
a megemlékezés virágait településünk 
elöljárói, az intézményeink, a történel-
mi egyházak, pártok, civil szervezetek 
képviselői.

Az ünnepséget a Rátonyi Róbert Szín-
ház a szabadságharchoz kapcsolódó ün-
nepi előadása zárta a színházteremben. 
A „Híres nők a magyar történelemben” 
című produkció nem csak az oly sokat 
dicsőített férfiak emlékét elevenítet-
te fel, hanem Lebstück Márián (vagyis 
Mária főhadnagyon) keresztül előtérbe 
helyezte az asszonyok, lányok a honért 
tett erőfeszítéseit. A múltidézésben 
Varga Zoltán Lajos huszár főhadnagy is 
az előadóművészek segítségére volt, aki 
a téma kapcsán a hős magyar vitézekről 
és a huszár virtusról mesélt. 

Március 15.
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Március 2-án 133 tanulóval tekin-
tettük meg Székesfehérváron a Vö-
rösmarty Színházban A padlás című 
musicalt. Presser Gábor zenéje min-
denkit elvarázsolt, bérleteseinknek 
nagyon tetszett a színvonalas elő-
adás.

Ebben a hónapban több program is 
megvalósult a Lázár Ervin Program 
keretében.

A második évfolyam tanulói a Vass 
Sándor Gergely Táncszínház előadá-
sában a Csipkerózsika című táncos 
mesejátékot látták Bicskén, a szép 
Petőfi Művelődési Központban.

Március 8-án a két negyedik osztály 
szintén Bicskén az Aki dudás akar 
lenni című népzenei előadáson vett 
részt. Az interaktív foglalkozás során 
több hangszert is bemutattak a tanu-
lóknak, és közös népdaléneklésre is 
sor került.

Szintén a Lázár Ervin Program kere-
tén belül az ötödik évfolyamos tanu-
lóink lehetőséget kaptak arra, hogy a 
tatai várban 60 perces múzeumpeda-
gógiai foglalkozáson vegyenek részt. 
3-4 fős csapatokban menetlevéllel 
a kezükben végeztek kutatómunkát 
a múzeum egész területén. Rendkí-
vül izgalmas feladatokat kaptak, a 
gyerekek végig aktívan és ügyesen 
dolgoztak. Ezután egy lovagi tornát 
is megtekintettek, melynek során a 
lovagi felszerelés egy-egy darabját is 
magukra ölthették. Játék közben sok 
érdekes ismeretre tettek szert a lova-
gok életéről.

Szép versenyeredmények is születtek 
a hónapban.

Iskolánk mindkét csapata bejutott a 
Világnyelvész megyei német verseny 
döntőjébe. Az első fordulóban 6. he-
lyezést ért el a Supermädchen csa-
pat, tagjai: Beck Napsugár, Schneider 

Ingrid, Kalocsai Szabina.
3. helyezést ért el a Die fantastische 
Gruppe csapata, melynek tagjai: Biró 
Eszter, Magasi Kincső Sára és Zelizi 
Natália. Gratulálunk nekik, és szurko-
lunk, a szóbeli forduló is jól sikerül-
jön!

Iskolánk 8. évfolyamosokból álló csa-
pata: Király Adrienn, Plántek Korné-
lia, Auerbach Máté és Cserni Csaba 
8. a osztályos tanulók,  a K&H Vi-
gyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélke-
dő online regionális középdöntőjébe 
jutott. Erre a fordulóra korosztályon-
ként és régiónként az 5 legeredmé-
nyesebb csapat kapott meghívást. 
Nekik is gratulálunk, és további sike-
reket kívánunk!

Vasvári Pál élete és kora címmel me-
gyei versenyt hirdetett a Székesfe-
hérvári Vasvári Pál Általános Iskola. 
A kétfordulós online verseny során 
változatos feladatokat oldottak meg 
a tanulók, alapos kutatómunkát vé-
geztek, és érdekes, új információval 
gazdagodtak. Végzős diákjaink 1. he-
lyezést értek el. Az Esterházy-huszá-
rok csapat tagjai: Mészáros Zoltán, 
Varju Bence, Weidinger Áron.

Március az iskolában
A járványügyi intézkedések enyhülésével felpezsdült az iskolai élet is

Harmadik évfolyamosok a Jászai Mari Színházban

Múzeumlátogatás a tatai várban

5 évfolyamos tanulók Tatán

Népzenei előadás

Ismerkedés a hangszerekkel

K&H Vigyázz. kész, pénz!
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Végre kibontakozhat a sportélet is.
Két sportágban, három csapatunk is 
megyei döntőbe jutott! 
Kézilabda, III. korcsoport (4-6.o.)
Bakonycsernye, március 25. 
Csapatunk a 2. helyen végzett a megyei 
elődöntőben két győztes mérkőzéssel, 
így továbbjutott a megyei 4-es dön-
tőbe. Ez várakozáson felüli eredmény, 
hiszen fiatalabb korosztállyal vettünk 
részt a megmérettetésen.  Csapatta-
gok: Szatmári Barbara, Dudás Flóra, 
Retkovics Lilla, Boros Csenge, Takáts 
Anna, Fejes-Németh Emília, Fazekas Jo-
hanna, Kerpel Lia, Imrefi Mirella, Freész 
Réka, Orosz Zsanett, Ballon Zoé. 

Labdarúgás I. korcsoport (2-3.o.)
Csákvár, március 28. 
A hazai rendezésű versenyen 3 kezdő-
játékosunk hiánya ellenére is - csere 
nélkül - mindkét mérkőzést sikerült 
megnyerni, így a legkisebb korosztály a 
megyei döntő résztvevője lett. Csapat-
tagok: Sipos Levente, Muka Bálint, Vár-
konyi Csaba, Gál Balázs, Kalucza Bálint. 

Labdarúgás, II. korcsoport (3-5.o.)Csák-
vár, március 29. 
A csoportmérkőzések magabiztos 
megnyerése után egy rendkívül izgal-
mas döntőben sikerült Bicske csapatát 
legyőzni, így kivívni a megyei döntőbe 
jutást.  Csapattagok: Szabó Nimród, 
Schalkhammer Brendon, Vida Péter, 
Takács Levente, Fazakas Benedek, Csá-
kány László, Király Kristóf, Várkonyi Csa-
ba.

A diákolimpia III. korcsoportjában (5-6.o.) 
a labdarúgás körzeti döntőjében Csák-
váron, március 30-án
iskolánk csapata a 3. helyet szerezte 
meg, ami dicséretes teljesítmény, hi-
szen kapusunk kivételével 5.osztályos 
gyerekek érték el ezt a szép eredményt. 
Csapattagok: Paush Barnabás, Fehér 
Kristóf, Dubán Roland, Venguszt Be-
nedek, Vida Péter, Sipos Patrik, Orosz 
Zsolt, Botos Bálint, Erdős Csongor

Gratulálunk a gyermekeknek, és kö-
szönjük szépen pedagógusaink munká-
ját!

Március 10-én Győri Valéria rendőr 
főtörzszászlós, a Bicskei Rendőrkapi-
tányság nyomozója előadást tartott a 
felső tagozatos gyermekeknek, a rájuk 
leselkedő veszélyekről. Elsősorban az 
elektronikus úton történő zaklatás, egy-
más bántalmazása, képek megosztá-
sából eredő problémák és a helyes tö-
megközlekedés volt a téma. Köszönjük 
szépen a rendőrségnek, hogy segítsé-
günkre vannak a gyermekek nevelésé-
ben, tájékoztatásában! 

Minden évben a március hónap kiemel-
kedő eseménye a megemlékezés forra-
dalmunkról és szabadságharcunkról, a 
március 15-ei ünnepség. Hagyománya-
inknak megfelelően az ötödik évfolyam 
állította össze a műsort. Iskolánk tanu-
lói pénteken megtekinthették társaik 
rendkívül színvonalas előadását, majd 
a városi ünnepségen településünk min-
den érdeklődő lakója megcsodálhatta a 
produkciót. A járványügyi helyzet miatt 
elsőként került erre sor az új közösségi 
ház színpadán. Szeretettel gratulálunk a 
gyerekeknek is, és a felkészítő pedagó-
gusoknak is!

Diákolimpia III. korcsoportLabdarúgás I. korcsoport

Labdarúgás II. korcsoport
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Március 21-től iskolánkban is Happy 
Hét volt.
A Víz Világnapja minden évben egy ki-
váló alkalom arra, hogy megálljunk és 
elgondolkodjunk azon, hogy mit jelent 
nekünk a víz, és  miért is kell a víznek 
világnapot szentelni?! A héten a vízivás 
fontosságára hívtuk fel a gyerekek fi-
gyelmét. Ebben segítettek a vízi zsaruk, 
akik igazoltatták a szünetekben a társa-
ikat és a felnőtteket is, hogy ittak-e elég 
vizet. A hét minden napján más-más 
évfolyam önkéntesei vállalták ezt a fel-
adatot. Egész héten a vízfogyasztással 
kapcsolatos játékos feladatokat kaptak 
a gyerekek. A Víz Világnapján mindany-
nyian kék ruhába öltöztünk, így tiszte-
legtünk talán legnagyobb kincsünk, a 
tiszta víz előtt. Reméljük, mindenki szí-
vében és emlékezetében megmaradt 
valami erről a hétről!

A Fejérvíz által kiírt Víz világnapi pályá-
zaton fotó kategóriában Fürjes Keve Sá-
muel 4. a osztályos tanuló 1. helyezést 
ért el. Az oklevél mellé egy nagyon szép 
művészeti albumot kapott. Gratulálunk 
neki!

Március 26-án szombaton tartottuk pá-
lyaorientációs napunkat. Számos szak-
ma képviselőjét hívtuk meg iskolánkba. 
Tűzoltó, rendőr, mentős, CNC esztergá-
lyos, fafaragó, varrónő, fotós, cukrász, 

játékvezető, edző, újságíró, gitárművész 
mesélt a hivatásáról. A lovakkal való 
foglalkozásról, szerszámok készítésé-
ről is sokat megtudtunk. A honvédség 
akadálypályát készített a gyerekeknek, 
bemutatót tartottak, megmutatták esz-
közeiket. Az alakuló téren pedig tánco-
kat tanulhattak diákjaink. Reményeink 
szerint iskolánk összes tanulója élvezte 
a programot, talán mindenki hazavitt 
valamilyen élményt magával!

Iskolánk két pedagógusának barátságá-
ból és hasonló értékrendjéből született 
az a pályázati anyag, amelyet tavaly ké-
szítettek el, de kézzelfogható eredmé-
nye most született meg. Dezsőné Rácz 
Hilda kémiatanár még 2021-ben figyelt 
fel a Föld napja alkalmából megjelent 
meseíró pályázatra, amelyet az Agrár-
minisztérium hirdetett meg „Mesék 
a Zümmögő birodalomból” címmel. 
Óvodás és iskolás gyermekek, illetve 
pedagógusok is jelentkezhettek. A ter-
mészetvédelem - és környezetvéde-
lem iránt elkötelezett kollégánk kedvet 
kapott a meseíráshoz és - mivel a pá-
lyázati felhívás lehetővé tette - Bozzay 
Ildikó rajztanárt kérte meg, készítsen 
illusztrációt a meséjéhez. A pályázatra 
903 pályamű érkezett, amelyből 70-et 
válogattak be egy online mesekönyv-
be. A mesekönyv gerincét a gyermekek 
alkotásai adják. Kollégánk meséje nem 

került be az értékes irodalmi összeállí-
tásba, Bozzay Ildikó két meseszép akva-
rellje viszont igen! Egy tizenegy és egy 
kilencéves kisgyermek kedves történe-
te mellé is szépen illeszkedett Ildikó két 
alkotása. A beporzó rovarok védelme, a 
mézfogyasztás népszerűsítése érdeké-
ben született mesegyűjtemény az aláb-
bi linken érhető el: https://drive.google.
com/file/d/1GhYpJmAWJYvSSeXwhVR
QtD0SP90jQd-G/view?usp=drivesdk

Zajlik a nyári táborok szervezése, meg-
történt a már hagyományossá vált 
települési egyeztetés is.  Közösen gon-
dolkodtunk, hogy a családok számára 
minél kedvezőbben tudjuk összehan-
golni városunk különböző táborainak 
időpontjait. Iskolánk vándortábort, és 
több turnus Erzsébet tábort szervez. A 
balatoni ottalvós táborunkba a 60 hely-
re 86 gyermek jelentkezett, így sajnos 
26 diákunk várólistára került. Ha Zánká-
ra nem is jöhet velünk mindenki, de a 
többi Erzsébet táborban nincs létszám-
korlát, mindenkit szeretettel várunk!

Március utolsó napjaiban nyílt napokat 
tartottunk intézményünk alsó tagoza-
tán. Sok szülő eljött, hogy bepillantást 
nyerjen iskolánk életének mindennap-
jaiba. Reméljük, örömöt szereztünk 
nekik!

Április 27-én jótékonysági estet rende-
zünk a háború károsultjaink a javára, 
ahová szeretettel várunk mindenkit! 
Figyeljék plakátjainkat! 

Április 7-én szeretettel várjuk a leendő 
első osztályosokat szüleikkel együtt a 
„suliváró” játszódélutánra. Míg a ki-
csiket érdekes elfoglaltságokkal igyek-
szünk lekötni, a felnőttek feltehetik 
kérdéseiket a pedagógusoknak és az 
iskolavezetésnek. 

A beiratkozás április 21-22-én lesz. Sze-
retettel várjuk a gyermekeket!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Pályaorientációs napVíz Világnapja

1. helyezett Fürjes Keve Sámuel Bozzay Ildikó  akvarelljei
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Eseménynaptár
2022.4.1. – 5.31.

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

Ünnepi rendünk:
Április 10. virágvasárnapi istentisztelet 10 órától.

Április 14.  nagycsütörtök, április 15.  nagypéntek és április 16. nagyszombaton 18 
órától istentisztelet a templomban.

Április 17. vasárnap, és április 18.-a hétfőn, Húsvét ünnepi istentiszteleti alkalom 
10 órától, úrvacsoraosztással.

Május 22.  vasárnap 15 órától istentisztelet, a templom-, Kálvin terem, parókia- és 
óvodafelújításért adunk hálát.

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

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

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

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

Evangélikus  Egyház
Kedves Testvéreink!

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

Vasárnapi és ünnepi istentiszteleteinket a gyülekezet Facebook oldalán
továbbra is élőben közvetítjük, s ezeket a felvételeket később is
visszanézhetik.
Szeretettel ajánljuk evangélikus portálunk anyagait, ahol naprakész információk 
és lelki anyagok segítenek híveinknek lelki táplálékhoz jutni.
A portál címe: www.evangelikus.hu

ÁPRILIS
14. Nagycsütörtök 18.00 Úrvacsorai istentisztelet
15. Nagypéntek  18.00 Úrvacsorai istentisztelet
17. Húsvét ünnepe 11.00 Úrvacsorai istentisztelet
18. Húsvét hétfő  11.00 Áhítat
20. 18.00 Férfikör (szerda)
24. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)

MÁJUS
  1. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet, anyák napi köszöntő (vasárnap)
  8. 11 .00 Istentisztelet (vasárnap)

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)

Április hónap igéje:
Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az
Urat, és hogy ezeket mondta neki.
János 20, 18

Csákvár-Gánt Tv
Á P R I L I S  H A V I  M Ű S O R A

Április
Április
Április
Április
Április
Április
Május
Május

11. h.
14. cs.
18. h.
21. cs.
25. h.
28. cs.
2. h.
5. cs

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

Testületi ülés
A csákvári vár története
Tavaszi hangverseny
Tavaszi hangverseny (ism.)
A csákvári vár története (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Hogyan lettem Csákvár-kutató

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Kérjük, adója 1%-val támo-
gassa a Floriana Könyvtár 
és Közösségi Házat
15365965-1-07

ADÓ 1%Tájékozatjuk kedves néző-

inket, hogy a Csákvár-Gánt 

Televízió adásait az Vodafone 

TV hálózat 504-es csatorná-

ján követhetik figyelemmel. 
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Képünk van róla

Március utolsó vasárnapján tekinthet-
ték meg  a Csákváron vendégszereplő 
Veres 1 Színház Ne most, Drágám! 
című produkcióját. 

Ray Cooney és John Chapman  an-
gol drámaírók 1967-ben született 
kétfelvonásos bohózata egy elegáns, 
negyedik emeleti szőrmeszalonban 
játszódik London egyik forgalmas ne-
gyedében. A darabot Venyige Sándor 
állította színpadra.

A csákvári Vértes Múzeum adott he-
lyet öt  - a világot objektívon át látó -  
alkotó fotókiállításának. A megnyitón 
Esterházy Marcell gondolatait Tóth 
Árpádné, Marika tolmácsolta a meg-
jelenteknek. Fontos, hogy a fénykép 
tudjon valami olyasmit mutatni, ami 
arra készteti a szemlélődőt, hogy egy 
pillanatra megálljon, adott esetben 
elcsodálkozzon vagy elgondolkozzon.

 A kiállítókban, fiatalokban és a sokat 
tapasztaltakban egy valami közös: 
megérezték, hogy fényképezni jó. A 
pillanatok rögzítésével el akarják hi-
tetni, hogy rengeteg szép, érdekes és 
örömteli dolog vesz körül bennünket. 
Mindegyikük a világ különböző te-
rületét mutatja meg: Délkelet-Ázsia 
tájai, a csákvári jellegzetes mestersé-
gek, természeti képek, lovak és gé-

Két év után, amikor a vírus már újra 
megengedte, megtartottuk március 
5-én  a Nyugdíjas Klub hagyományos 
farsangi bálját. Nagy örömmel és izga-
lommal készültünk rá !

A bál helyszíne idén a Kálvária söröző 
volt, köszönjük Hartégen Gyulának és 
a csapatának, hogy befogadtak min-
ket, nagyon jól éreztük magunkat ná-
luk, mindenki örült a szép környezet-
nek, a finom vacsorának, és a kedves 
vendéglátásnak.

Ne most, drágám! A parádés szereplosztás főbb szerepe-
iben Mihályfi Balázst, Csonka Andrást, 
Fésűs Nellit, Steinkohl Erikát láthat-
ták, akik lendületes színészi játékuk-
kal és a folyamatos komikus időzíté-
sükkel egy nagy energiával romboló 
cseleményláncolatot hozott létre, 
melynek láttán nem lehetett elfojtani 
a nevetést.

pek, szenvedélyek sora jelenik meg 
a képeiken. A fotók Möntör Máté 
gitárművészt is inspirálták, előadásá-
val nemcsak szórakoztatott, hanem a 
művészetek határtalan kapcsolódását 
is bizonyította.

Molnár Enikő, Mráz Edina, Balázs Ben-
ce, Némedi István, Sziráczki György 
fekete-fehér és színes képei május 
1-jéig megtekinthetők a helyszínen.

(NVJ)

Tájak – Városok – Pillanatok

Nagyon köszönjük a polgármester 
úrnak és minden kedves kis- és nagy-
vállalkozónak, szervezetnek, magán-
személynek a sok tombola tárgyat 
amellyel támogattak minket, ezzel is 
nagyban hozzájárulva a bál sikeréhez.

A Harangvirág Nyugdíjas Klub tagjai-
nak nevében:

Galló Vilmosné
klubvezető. 

Farsangi bál a Harangvirág Nyugdíjas Klubban

2022. március 11-én Komáromban 
megrendezésre került II. Egressy Re-
gionális Trombitaversenyen II. kor-
csoportban Dirbász Flórián József a 
Dallam Alapfokú Művészeti Iskola, 
csákvári telephelyének trombitás nö-
vendéke EZÜST minősítés szerzett. Fel-

Ezüst minosítést kapott Dirbász Flórián 

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy meg-
érkezett...

2022. február 28-án Csada Ben-
ce a Mikes utcába,
2022. március 6-án Gyöngyösi 
Marvin a Vöröskapu utcába,
2022. március 15-én Koncz Bo-
tond a Gánti útra,
2022. március 22-én Palkó Kira a 
Szabadság utcába,
2022. március 26-án Németh 
Marcell Mihály a Vértes utcába,
2022. március 30-án Kovács 
Emma Róza a Rákóczi utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

készítő tanára Sági Richárd, zongorán 
kísért Barasevichné Németh Kocsis 
Márta.

Gratulálunk neki és felkészítő tanárai-
nak! 

Értesítjük a tisztelt
lakosságot, hogy a csákvári
Esterházy Móric
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola telefonszáma
megváltozott:
Titkárság: 06-22-877-104
Iskolavezetés: 06-22-877-102

TELEFONSZÁM
VÁLTOZÁS

Némedi István
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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: május 1.

Csákvári Hírmondó

Hirdetések

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

2022. március 
17-én, 18 óra-
kor indítottuk 
útjára program-
sorozatunkat, 
melynek első 
előadója Viszló 
Levente volt.  A 
csákvári várról 

szóló vetítésére több, mint százan vol-
tak kíváncsiak. Levente ismét kiemelte 
az írástudók felelősségét, és további 
adatgyűjtésre, kutatásra, múltunk meg-
becsülésére biztatta a jelenlévőket.

APRÓHIRDETÉS

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

Helytörténeti esték a könyvtárban
Az áprilisi alkalmunkon Bodrogainé Er-
zsi néni mesél arról, hogy mi indította  
Csákvár történetének, kulturális öröksé-
gének megismerésére, továbbadására.

TÜDŐGYÓGYÁSZATI MAGÁNSZAKRENDELÉS
Előjegyzési telefonszám: 06 20 4313 702
Rendelési idő: kedd, csütörtök 7.00-9.00

Rendelés helye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 5. orvosi rendelő
Rendel: Dr. Zsigmond László • háziorvos, tüdőgyógyász szakorvos

DÍJSZABÁS
•konzultáció, fizikális vizsgálat, légzésfunkció, 
terápiás terv, recept, javaslat: 15 000 Ft

•kiegészítő vizsgálatok
(mellkasfali, mellűri, egyéb ajánlott
ultrahang vizsgálat, provokációs légzésfunkció stb.) 
vizsgálatonként 10 000 Ft
ANTSZ eng. FE-06/NEO/9732-2/2021
NEAK Rp.sz.sz. 4988006055

Általános Iskola
2022. június 20-24. Napközis Erzsébet tábor
2022. június 27- július 1. Napközis Erzsébet tábor
2022. július 4-8. Napközis Erzsébet tábor
2022. június 29-július 5. Vándortábor a Bakonyban
2022. július 10-15. Zánka Erzsébet tábor

Horgász egyesület
2022. július 25-29. Napközis Horgász tábor

Evangélikus Egyházközség
2022. július 10-15.  „Nagyzengő” ott alvós tábor

2022. július 18-22.  Napközis Hittan tábor
2022. augusztus 1-5.  Napközis „Kiszengő” tábor

NYÁRI TÁBOROKNYÁRI TÁBOROK


