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Színes iskolai beszámoló, és ta-
nulóink versenyeredményei.

A Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat hírei.

Csákvár Város Képviselő-testü-
letének írásos tájékoztatója.

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

Néhány nappal a Giro d’Italia veronai 
befutója után még élénken élnek ben-
nünk a májusi magyarországi kerék-
páros fesztivál emlékei: óriási sikert 
hozott az olasz körverseny nagy rajtja, 
ahogyan a három nappal később raj-
toló Tour de Hongrie is történetének 
eddigi legerősebb versenyét produkál-
ta – minden szempontból. A szemünk 
előtt játszódott le a nagy kerékpáros 
boom, felkerültünk a kerékpáros elit 
térképére.

Hatalmas megtiszteltetés érte a vá-
rost. A Tour de Hongrie 1925 óta íródó 
történetében először lett rajthelyszín 
Csákvár, a Fejér megyei város, amely-
ben éppen az Esterházy-kastély előtt 
haladt az első szakasz egyik gyorsasági 
részhajrája. A Vértes déli lábánál fekvő 
település bemutatkozása egy különle-
ges esemény Csákvár Város számára.

A 43. Tour de Hongrie nemzetközi me-
zőnye május 11-én Csákvárról rajtolt. 
Öt nap alatt 905 kilométert tett meg a 
végső befutóig, a Kékestetőig. Az idei 
Tour távja több, mint száz kilométer-
rel hosszabb volt, mint egy évvel ko-
rábban, de a mezőny is jóval erősebb 

sukat. Köszönjük azoknak, akik ezen a 
kerékpáros versenyen is tiszteletüket 
tették, és reméljük ugyanakkora öröm-
ben és megtiszteltetésben érezték 
magukat, mint Csákvár Város Önkor-
mányzata. 

Megmutattuk a világunk
Magyarországnak

lett. Tizenkét World Team vett részt a 
viadalon.

A Szabadság térről induló első magyar 
körön hatalmas öröm volt látni kicsik 
és nagyok arcát, de még inkább hallani 
buzdító hangjukat, önfeledt szurkolá-
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Képviselő-testületi döntések
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2022. május 31-én megtartotta munkaterv 
szerinti nyilvános ülését.

Megkapta a Képviselő-testület a rendvédelmi szer-
vek 2021. évi beszámolóját. Ezeken keresztül bete-
kintést nyert a település közrendjének, közbiztonsá-
gának helyzetébe, a rendvédelmi szervek és egyéb 
szervezetek tevékenységébe. Örömmel állapította 
meg, hogy csökkent a bűncselekmények száma, 
erősödött a közbiztonság, a közlekedésbiztonság.

Elfogadta a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról, valamint a két ülés között végzett mun-
káról szóló polgármesteri beszámolót, valamint a 
folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztatót.

Az Élhető Települések kialakítása Csákváron című 
projekt keretében a Szabadság tér további fejlesz-
tésére, parkolók, pihenő park, játszótér kialakítá-
sára bruttó 281.919.885 Ft támogatást nyert az 
önkormányzat. A kivitelő kiválasztására közbeszer-
zési eljárás megindításáról határozott a testület. 

2021. évre vonatkozóan megtörtént a belső el-
lenőrzés az önkormányzatnál a Hivatalnál és az 
intézményeknél. Az ellenőrzés során megállapítást 
nyert, hogy a gazdálkodás az előírásoknak megfe-
lelően történik.

Kedves Csákvári Lakosok!

Csákváron is megkezdte működését a Re-Formáló Egye-
sület Enni adok doboza. 

Az Enni adok ételdoboz egy 65x59x39 cm-es szekrény, 
amely műanyagból készült fém megerősítésekkel. A 
szekrény vízálló és UV védett anyagból készült.

A szekrénybe adománynak szánt, megmaradt, illetve 
feleslegessé vált élelmiszereket helyezünk el, tartós 
élelmiszert, pékárut, zöldséget, gyümölcsöt, házi lek-
várokat, befőtteket stb. Rászoruló embertársaink na-
ponta maximum 3 db csomagot vehetnek el a dobo-
zon elhelyezett szabályok szerint.

Minden dobozhoz tartozik egy önkéntes csapat. A csa-
pat naponta legalább egyszer, melegebb időjárás ese-
tén naponta többször is látogatja a dobozt, ellenőrzi 
a benne lévő élelmiszereket, ételeket. Az önkéntesek 
összegyűjtik az adományokat és naponta takarítják is 
a dobozokat!

Az Enni adok dobozt Gerendai Sándor plébános úr ja-
vaslatára és támogatásával a katolikus templomkert 
kerítésén helyeztük el úgy, hogy a Dózsa György utca 
felöl hozzáférhető legyen.

Enni adok • Enni kapok
A csákvári doboz működtetését és a Re-Formáló 
Egyesülettel való kapcsolattartást a Csákvári Katolikus 
Egyházközösség önkéntesei végzik. Létrehoztak egy 
facebook csoportot Re-Formáló Önkéntes Csákvár 
néven. A csoportba az alábbi linken lehet jelentkezni 
azoknak, akik aktív önkéntesként vagy adományozó-
ként szeretnék segíteni a munkánkat: https://www.
facebook.com/groups/1819738241567348

A folyamatos működéshez elengedhetetlen egy stabil 
adományozói háttér. Ezek helyi üzletek, vállalkozók, 
akik rendszeresen támogatják önkénteseinket termé-
keikkel. Eddig az alábbi csákvári boltok csatlakoztak 
adományozói csapatunkba:
• CBA Príma Élelmiszer Áruház
• Csákány Anita, zöldség-gyümölcs kereskedés
• Csuta Cukrászda
• Mini-Market élelmiszerbolt
• Lipóti Pékség és Kávézó
• Somlai vegyeskereskedés

Ez úton is szeretnénk kifejezni hálánkat adományozó-
inknak az önkéntesek és a rászorulók nevében!

Célunk, hogy a rászorulók, az adományozók és az ön-
kéntesek is győztesnek érezzék magukat.

Kérünk minden helybeli polgárt, támogassa ezt a kari-
tatív tevékenységet, akár személyesen, akár annak a le-
hetséges érdekeltek (potenciális rászorulók, adományo-
zók, önkéntesek) körében történő népszerűsítésével! 

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a 
tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb 
volna a tenger.” Kalkuttai Szent Teréz (Teréz anya)

csákvári Re-Formáló
Önkéntesek csapata

2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati ren-
delet 3. módosítására került sor, ami a 2021. dec-
ember 31-ei állapotokat tükrözi. Ez az előző módo-
sítás után bekövetkezett változásokat tartalmazza, 
amelyek a költségvetési rendeletben meghatáro-
zott elvek és a képviselő-testület döntésének meg-
felelően kerültek végrehajtásra.

A költségvetési rendelet módosítását követően sor 
került a 2021. évi zárszámadás elfogadására is. 

A költségvetés pénzügyi egyensúlya, a fizetőképes-
ség megőrzése egész évben megvalósult.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló rendeletmódosítás értelmében a 
Képviselő-testület döntött arról, hogy a Pénzügyi 
és Jogi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság 
helyett 7 főből álló új állandó bizottságot hoz lét-
re, Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság 
néven, ezzel együtt a Bizottságok feladatai is átdol-
gozásra kerültek.

Megtörtént „A közösségi együttélés alapvető sza-
bályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről szóló 13/2018. (XI. 5.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata, aktualizálása, a dupla sza-
bályozások megszüntetése.

Megismerte és megtárgyalta a Testület a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

szóló beszámolót. és döntött a gyermekek nyári 
étkeztetéséről is. A korábbi évekhez hasonlóan a 
nyári szünet teljes idejére valamennyi halmozottan 
hátrányos és hátrányos helyzetű igénylő részére 
biztosítja a napi egyszeri megleg étkezést. 

Lakossági kérelem alapján a Csákvár 910/1 hrsz.-
tól 922 hrsz. számú ingatlanig hétvégi házas üdü-
lőövezetből kertvárosi övezetbe kerül átsorolásra, 
illetve a 078 hrsz-ú, továbbá a 211/1 hrsz.-ú  ingat-
lan megosztásra került. Az ehhez szükséges part-
nerségi egyeztetés lezárását elfogadta a Testület.

Kérelemre meghosszabbításra került a szakorvosi 
rendelő bérleti szerződése.

A Testület döntése értelmében a Széchenyi utca 79 
és 79/a ingatlanok előtti járdaszakasz felújítására 
kerül sor, a járda rendkívül rossz, balesetveszélyes 
állapotba miatt. A pénzügyi fedezetet 2022. évi költ-
ségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület nyilvános ülésén készült felvé-
tel a Csákvári TV-ben látható, míg a nyilvános ülés 
jegyzőkönyve az önkormányzat hivatalos honlap-
ján (www.csakvar.hu) olvasható.

A Képviselő-testület soron következő nyilvános 
ülésére június 28-án kerül sor.

Kiss Jolán
címzetes főjegyző
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Tisztelt Csákváriak!

Az előző havi Hírmondóban útjára 
indítottuk cikksorozatunkat, amely-
ben a csákvári jelzőrendszer tagjaival 
közösen arra vállalkozunk, hogy be-
mutassuk a gyermekvédelmi rend-
szernek a helyi szintű működését. 
Terveink szerint minden hónapban a 
csákvári jelzőrendszer egy- egy tag-
ja fogja a saját, intézményén belüli 
gyermekvédelmi tevékenységét be-
mutatni, hangsúlyozva a települési 
rendszerben betöltött szerepét. 

Ennek a cikksorozatnak a következő 
részeként, az alábbiakban a Védőnői 
Szolgálat tájékoztatóját olvashatják: 

Gyermekvédelemi teendők a védő-
női munkában

A védőnők a gondozásuk során igye-
keznek olyan tájékoztatást, felvilá-
gosító tanácsadást tartani, amely 
személyközpontú. A védőnő pró-
bál olyan légkört biztosítani, ahol a 
gondozott egyénnel és családokkal 
együtt feltárják a problémákat, és 
együtt megfogalmazzák a lehetséges 
megoldásokat.

Alapfeladataink a gyermekvédelemben:
• Az egyének és családok szociális 
helyzetének felmérése, elemzése, 
értékelése. 

• A család optimális életvitelét bár-
milyen formában veszélyeztető hely-
zet időben történő felismerése.

• Tájékoztatás adása a családtámo-
gatási és szociális lehetőségekről.

• A családi gondozásba kiadott gyer-
mekek (nevelő szülők) ellátásának 
folyamatos figyelemmel kísérése. 

• Közreműködés a bajba jutott, krí-
zishelyzetben élő családoknak és 
egyéneknek (bántalmazott egyének) 
a krízishelyzet elhárításában.

• Anyaotthoni elhelyezés segítése, 
kezdeményezése. 

• Tanácsadás örökbeadási és örök-
befogadási ügyekben.

• Hatóságok, intézmények (kórház) 
kérésére környezettanulmány készí-
tése. 

Gyermekeink védelmében
• Gyermek elhanyagolása, gyermek-
bántalmazás felismerése, és szaksze-
rű intézkedés kezdeményezése. 

• Az intézkedés megtételének tuda-
tosítása a szülőkben, a veszélyeztető 
tényezők gyanúja esetén jelzéssel 
kell élnie a társszakmák és a Gyer-
mekjóléti Szolgálat felé.

Fontos továbbá a megfelelő kapcso-
lattartás a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálaton kívül a polgármesteri hi-
vatallal, a nevelőotthonokkal, humán 
egyesületekkel, karitatív szervezetek-
kel és egyházakkal. Az eredményes 
gyermekvédelmi feladatellátáshoz 
szükségünk van a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálattal kölcsönös 
jelzés-visszajelzés rendszerének 
működtetésére. A jelzőrendszer tag-
jaként folyamatos és magas szintű 
együttműködésre törekszünk a gyer-
mekvédelem eredményes működése 
érdekében.

Szeretnénk kérni a csákvári lakoso-
kat, hogy akinek a saját otthonában 
életviteli, vagy súlyosabb gondja 
van, esetleg tudomást szerzett ilyen 
személyről forduljon hozzánk (is) bi-
zalommal!

Csákvári Védőnők:
Dornyiné Eigner Ágnes
Elérhetőségei: 
Tel.: 06-30/225-86-05
E-mail cím: agi.vedono@csakvar.hu

Molnár Aranka
Elérhetőségei: 
Tel.: 06-70/506-54-20
E-mail cím: ari.vedono@csakvar.hu

Zsigmond Lászlóné
Elérhetőségei: 
Tel: 06-30/225-87-41
E-mail cím:
evavedono@csakvar.hu

Amennyiben krízishelyzetbe kerülné-
nek, az alábbi fontos elérhetőségeket 
is szeretnénk megosztani Önökkel:

• Gyermekvédő Hívószám:
06-80/212-021

•Terhes lettél? Nincs kihez fordul-
nod? 
Hívj minket! 06-30/598-01-98
E-mail: kapcsolat@egyuttazeletert.hu
www.egyuttazeletert.hu

•A Kapcsolati Erőszak és az Ember-
kereskedelem Áldozatainak Segély-
vonala: 06-80/20-55-20
www.okit.hu

Örökbefogadási Szolgálat

Szolgálatunk célkitűzése az, hogy 
minden gyermek számára, akit 
valamilyen okból kifolyólag nem 
tudnak szülei nevelni, megtalál-
juk a legmegfelelőbb örökbefo-
gadó családot, amely biztosítani 
tudja számára az egészséges és 
boldog élet lehetőségét.

A Gyermekvédelmi Szolgálat 
alapos vizsgálatot követően ve-
szi nyilvántartásba a megyében 
örökbefogadni szándékozó csa-
ládokat. Mind a szakellátásban 
nevelkedő gyermekek adoptálá-
sáról, mind az újszülöttek örökbe-
fogadásáról soron kívül gondos-
kodik.

Szakszolgálatunk titkos és nyílt 
örökbefogadást egyaránt koordi-
nál.

Elérhetőségeink:
OGYSZ FM. TGYSZ: 315-130/26-
os mellék

Csapó Erika Örökbefogadási Szol-
gálat vezető: 0670 4121777

csapo.erika@fejer.ogysz.hu

Molnár Viola
örökbefogadási tanácsadó:
06 70 4121779

OGYSZ Fejér Megyei

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
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A Helytörténeti Esték sorozatunk-
ban a tavaszi évad utolsó programja 
Dornyi Mihály előadása volt má-
jus 19-én. Az életrajzi bevezetőből 
megtudhattuk, hogy Mihály már 
az Állami Gazdaságban foglalkozott 
makettkészítéssel. Mezőgazdasági 
berendezések, gépek működő mo-
delljei kerültek ki a keze alól, melyek 
kiállításokon is részt vettek. Később 
az érdeklődése a várak, épületek 
felé fordult. Mára már Csákvár szin-
te minden jelentősebb nevezetessé-
gét megmintázta. Ezek tervezéséről, 
készítéséről a vetítés során kaptunk 
információt, majd hátrahagyva a 
színháztermet, elsétáltunk a maket-
tek jelenlegi bemutatóhelyéül szol-
gáló Csuta Cukrászdába. A helyszí-

nen folytatódó beszélgetésből újabb 
érdekességek birtokába juthattunk. 
Az élményt a Cukrászda szíves ven-
déglátása koronázta meg. 

Könyvtári hírek

A makettkészíto Dornyi MihályA veszélyhelyzet miatti kihagyás után 
május 26-án újra megtarthattuk a 
nagysikerű Mesemondó verseny és 
rajzpályázat programunkat. Ráadásul 
végre az új helyen! A modern tech-
nikai eszközökkel ellátott színház-
teremben nem kellett szoronkodni, 
sőt, vendégeknek is jutott hely.

Az Esterházy Iskola tanulói számára 
kiírt VI. versenyen 7 alsós és 5 felsős 
csapat mérte össze erejét. A három 
fős csapatok egy mesemondóból és 
két rajzolóból álltak. A versenyen a 
mesék folyását követték a rajzokból 
szerkesztett diasorozatok, melyeket 
projektoron kivetítettünk.

Zsűrinek az idén is a Vörösmarty 
Könyvtár munkatársát, Iszak Ferenc-
né Gabit és Gonda Emma mesemon-
dót, a M-ART Egyesület elnökét, va-
lamint Mészárosné Ágoston Ildikót, 
könyvtárunk nyugdíjas vezetőjét 
kértük fel. A döntés most sem volt 
könnyű, de a megszületett ered-
mény szerint az alsós kategória he-
lyezettjei:

1. Macskák csapat: Majtán Míra, 
Auerbach Zsófia, Egész Dorka Fáni 

Mese: A bujdosó macska (3, évfo-
lyam), felkészítő: Orosz Éva

2. Vértesi Vagányok csapat: Freész 
Réka, Vigh Bendegúz, Farkas Hunor

Mese: A rossz asszony ellen való or-
vosság (4. évfolyam), felkészítő: Sza-
bóné Galambvári Adél 

3. Mikkamakka csapat: Hegyessy 
Hunor, Faragó Zétény, Szász Lara  

Mese: A bárányfelhő bodorító (3. év-
folyam), felkészítő: Orosz Éva

A M-ART Egyesület mesélő különdí-
ját Béka Veronika kapta, a vizuálist 
pedig a Vértesi Vagányok csapat.

A felsős kategóriában helyezést ér-
tek el:

1. Az Álmodozó Lány és Ifjak csapat: 
Metykó Laura Sára, Pula Áron Bátor, 
Bordács András Ádám

Mese: Mészáros Gyuri (6. évfolyam), 
felkészítő: Tamásné Metlágel Ildikó

2. Mesélő kismackók csapat: Barabás 
Réka, Bakonyi Kincső, Györök Anna

Mese: Kinek nehezebb a dolga? (7. 
évfolyam), felkészítő: Némediné Var-
ga Judit

3. Tavasz 33 csapat: Németh Nóra, 
Nagy Gruber Zara, Oláh Marcell

Mese: Mióta örökölhetik a lányok az 
apjuk vagyonát? (5. évfolyam), felké-
szítő: Tamásné Ráth Klára

A M-ART Egyesület mesélő különdí-
ját Az Álmodozó Lány és Ifjak csapat 
kapta, a vizuálist pedig a Tavasz 33 
csapat.

A Floriana Könyvtár mesekönyvek-
ből és kisebb ajándéktárgyakból álló 
díjait kiegészítette a Vörösmarty 
Könyvtár, Gonda Emma az M-ART 
Egyesület nevében rajzos és me-

sélő különdíjakat adott át. Minden 
csapat emléklapot, minden szerep-
lő könyvjelzőt kapott a könyvtártól, 
önkormányzatunktól pedig Csákvár 

Zsebkalauzt, térképpel. A mesés dél-
utánt záró vendéglátást Horváth Jó-
zsefné Margitka, Hartégen Gyula és 
Buncsák István támogatta.

Mesemondó verseny és rajzpályázat
a Floriana Könyvtárban
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Író-olvasó találkozó Bíró Szabolccsal

A pandémia miatt évek óta várt kö-
zönségtalálkozón vehettünk részt 
május 27-én, pénteken a könyvtár-
ban. Vendégünk volt olvasóink nagy 
kedvence, Bíró Szabolcs. A történel-
mi regények mestere személyiségé-
vel lenyűgözte a résztvevőket. Hatal-
mas élmény volt!

Az író a következő szavakat tette köz-
zé saját facebook oldalán a találkozó-
ról:
„Fantasztikusan sikerült a csákvári 
közönségtalálkozó, hatalmas köszö-

Teltházas előadással zárta a színhá-
zi évadot a Rátonyi Róbert Színház 
társulata. A két részes nagyoperett 
főbb szerepeiben Domoszlai Sándor, 
Teremi Trixi, Kiss Zoltán és Vörös Edit 
tündökölt.

A Szirtes László rendezte darabot 
a Monarchia Zenekar kísérte Kör-
mendi Péter vezetésével, olyan hí-
res fülbemászó dallamokkal, mint a 
„Cintányéros cudar világ”, az „Úgy 
szeretnék boldog lenni” vagy a 
„Hoppsza Sári”.

Május első hetében egy igazi kurió-
zumnak adhatott otthont Csákvár, 
hisz elsőként mutathatta be a hazai 
és a világ legjobbnak ítélt fotó-so-
rozatát. Radisics Milán természet-
fotós a karantén súlyos hónapjait 
Vérteskozmán, a saját maga által res-
taurált, 1843-ban épült házában töl-
tötte. Ott figyelt fel a rókahölgyre, aki 
másfél órás rendszerességgel fel-fel-
bukkant a portáján, egyre közelebb 
merészkedve. A koronavírus-járvány 
alatt nyolc hónapon keresztül szin-
te minden éjjel dokumentálta Roxy 
életét. Ezt a fotósorozatot láthatták a 
Csákvár központjába látogatók a sza-
badtéri kiállítás keretében, ami a 40. 
Magyar Sajtófotó Pályázaton első dí-
jat nyert, a Sony World Photography 
Awards-on bekerült a 150.000 ne-
vezésből a világ 3 legjobb sorozata 
közé, majd Természet és Élővilág 
kategóriájában elnyerte az első he-
lyezést, ami az Oscar-díjjal felérő 
eredmény. Ezt az élményt még to-
vább fokozta a csütörtök esti vetítés 
a színházteremben, ahol a művész 
saját kommentárjával mutatta be a 
fotókat, kitérve a kulisszatitkokra. 
Előadásából megtudtuk, mennyi erő-
feszítésbe került ez a 8 hónap, 105 
éjszaka, 18.600 kép. Kiderült, meny-

net érte a Floriana Könyvtárnak és a 
kedves olvasóknak! Szinte tapintható 
volt az a szeretetteljes, oldott hangu-
lat, ami körülvett, méghozzá bő két 
és fél órán keresztül: az egyórás elő-
adás után ugyanis további egy órán 
keresztül faggatott a közönség, majd 
még legalább fél órán át tartott a de-
dikálás. Remekül éreztem magam, és 
nem kevés inspirációt, alkotói energi-
át kaptam ettől a kora esti találkozó-
tól, amit az utolsó cseppig felhaszná-
lok az Anjouk VIII. részének írására.”

Roxy, a róka

Mágnás Miska

nyi türelemre, kitartásra, kreativitás-
ra volt szüksége, hogy modelljéről a 
legoptimálisabb háttér és világítás 
mellett pillanatkép szülessen. Bepil-
lantást nyerhettünk a természetfotós 
eszköztárába, és megismerhettük a 
rókák titkos életét. Mellékhatásként 
Roxy még a kis falu lakóit is közösség-
be kovácsolta, még „Keddi Rókaklub” 
is alakult a természetközeli élet nép-
szerűsítésére.

Fantasztikus élmény volt kicsiknek, 
nagyoknak egyaránt. Várjuk a folyta-
tást!

Képünk van róla
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A Csákvári Önkormányzat, valamint a 
Csőváz KSE, Majtán Réka vezetésével 
felkérte Egyesületünket, hogy a Giro 
d’Itália országúti kerékpárverseny 
Csákvári szakaszán képviseljük város-
unkat, a verseny színét, és a szurkolás 
színvonalát emeljük.

Ezúton szeretnénk megköszönni a fel-
kérést, és a pozitív visszacsatolásokat, 
illetve köszöneteket, akár interneten, 
telefonon és személyesen!

Nagy megtiszteltetés volt számunkra!

A magyar hősök emlékünnepét május 
utolsó vasárnapján tartjuk azokra a 
magyar katonákra és civilekre emlé-
kezve, akik az életüket áldozták Ma-
gyarországért.

Az elesett magyar hősök emlékezetét 
először az első világháború idején, 
1917-ben iktatták törvénybe, de 1945 
után tiltották.

A rendszerváltás után újra lehetett 
ünnepelni az elesett magyar katoná-
kat, majd a 2001-ben elfogadott LXIII. 
törvény [1] a korábbi ünnep körét 
hivatalosan is kibővítette mindenki-

2022 május hetedike az utóbbi hetek 
egyik legszebb napja volt. Gyönyörű 
napsütés, tavaszias meleg és kedves 
emberek társasága egy szép kisváros-
ban, Csákváron. Délután három órakor 
nyílt meg az a július végéig látogatható 
kiállítás a Csákvár Emlékházban, me-
lyet gyermekei és unokái rendeztek 
meg Cs. Szabó Lajos alkotásaiból.

Itt, Csákváron született nagyapám 
1908-ban. Amikor festőként ismert-
té kezdett válni, felvette családi neve 
elé a „Cs.” előtagot, mellyel – amel-
lett, hogy megkülönböztette magát a 
többi „Szabó”-tól – szülőhelye iránti 

Lovasok és lovak:
Bakonyi Adrienn Sólyommal
Baki István Merlinnel
Juhász Attila Dollyval
Bodrogai Gyula Pirossal
Magosi István Lakócával
Kedves-Magosi Lilla Dámával
Glaszhütter Boglárka Sacival
Takács Anna Vezérrel 
Boldog György Skippivel

Szeretnénk megköszönni Fülöp 
Zoltánnak, hogy ismét támogatta 
150.000.forinttal az egyesületet.

Képünk van róla

Életre szóló élmény

tiszteletét is kifejezte. Fiatalon elke-
rült innen, hiszen tanult, katona volt, 
aztán más dunántúli falvakban élt. 
Kötődése azonban megmaradt. Erről 
tanúskodnak csákvári képei.

A kiállítás megnyitóján a rábacsécsényi 
kórus énekelt. Érdekesség, hogy Rá-
bacsécsény – ahol most a festő egyik 
lánya, Kutasné Szabó Piroska él, - 
szomszédos Mérgessel, azzal a tele-
püléssel, ahol a művész kántortanító-
ként működött 1929 és 1950 között.

Többen érdeklődtek, hogy mi volt az 
apropója a tárlatnak? Hiszen az idén 

nincs semmiféle „kerek” évforduló. 
Valójában az utóbbi két évben min-
denki hiányolta a valós találkozásokat, 
a valós kulturális és társasági esemé-
nyeket. Ez ösztönzött minket és az 
Emlékházat arra, hogy összegyűjtsük 
a családból és kiállítsuk itt nagyapám 
legszebb festményeinek egy részét.

Ahogy megnyitóbeszédemben meg-
emlékeztem róla, Cs. Szabó Lajos 
alapvetően az akvarell mestere volt, 
fő témája az örökké változó táj. Tájké-
peinek legszebbjei a vizet – tocsogó-
kat, tavat, folyót és a velencei csator-
nákat  - ábrázolják.

Sokan eljöttek ezen a kedves szomba-
ti délutánon együtt lenni, beszélgetni 
és gyönyörködni. Köszönöm szépen a 
Szabó-családtagok nevében is, hogy 
megtiszteltek bennünket.

Ha a kedves látogatóknak annyira 
megtetszenek Cs. Szabó Lajos ké-
pei, hogy szeretnének vásárolni, 
ezt megtehetik, mert a hagyaték-
ból néhány megvásárolható képet 
elhelyeztünk egy régi mappában a 
kiállítóteremben.

Szabadiné Kutas Emese

Nagyapámmal Csákváron

re, „akik a vérüket ontották, életüket 
kockáztatták vagy áldozták Magyar-
országért.”

Csákváron a huszárok tiszteleté-
re emelt kopjafánál emlékeztünk a 
harcokban elhunyt hőseinkre. Az 
Angyalffy Általános Iskola igazgatója, 
Hozák Attila ünnepi beszédében ki-
tért a hősöket gyászoló bajtársakra, 
az itthon maradt családokra, árvák-
ra, mindannyiunk veszteségeire is. A 
megemlékezés virágainak elhelyezé-
sénél a Csákvári Lovasbarátok Köre 
Egyesület lovasai álltak díszőrséget.

Hosök Napja
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A Vértes Múzeum Baráti Köre szerve-
zésében több hónapos szünet után 
újra indult a Beszélgessünk sorozat. 
Jeles közéleti személyek, írók, költők 
kapnak meghívást azzal a céllal, hogy 
Csákvár lakói megismerjék őket, kér-
déseiket feltehessék, beszélgessenek.

Első alkalommal két vendégünk volt: 
Bobory Zoltán költő és Vakler Lajos 
újságíró. 

Bobory Zoltán a székesfehérvári Vö-
rösmarty Társaság elnöke, Székesfe-
hérvár díszpolgára 75 éves. Ennek 

apropóján jelent meg a „75 év ven-
dégségben” című verseskötete. A 
verseskötet saját bevallása szerint 
összefoglalója életének, pályafutá-
sának. Érdeklődése családi háttérből 
indult, édesapja irodalom szeretete, 
olvasottsága, regény ajánlatai pél-
damutatók voltak számára. A versek 
szeretete az általános iskolai időkből 
ered, tanárnője biztatására versmon-
dó versenyeken is szerepelt.

Az ifjonti évek alatt társaival a társa-
dalom fonákságait látva versekkel 
mindent elmondtak a tüntetéseken.

A Vértes Múzeum Baráti Köre Beszél-
gessünk sorozat programja május 
27-én két témát ölelt fel: könyvbe-
mutató, majd a Magyar Zarándok-
utak témakörben a Bács-Kiskun me-
gyét északról déli irányban átszelő 
zarándokút bemutatására került 
sor. A vendég előadó Rideg László, a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnö-
ke volt, Tóth Marika néni „földije”, 
aki Marika néni meghívására jött el 
Csákvárra. 

A Meseföld című könyvnek szerzője 
Császár Levente, mesemíves, illuszt-

rátora Borbás Zoltán. Ágoston Ildikó 
könyvtáros a Gólyacsősz mesét olvas-
ta fel a gyűjteményből. Híres költőnk-
ről, Petőfi Sándorról szóló mesére is 
ráismerhet köztük az olvasó. A külön-
leges, minőségi papírra nyomtatott 
könyv külsőleg is nagyon tetszetős. 
Mindegyik meséhez tartozik egy-egy 
mondóka is. Ezután bemutatásra ke-
rült a Legendás út című gyűjtemény, 
szintén minőségi kivitelezésben, a 
szerzőtől, amely már a felnőttek szá-
mára íródott történeteket, anekdotá-
kat tartalmaz.

Rideg László így kezdte ismertető-
jét „Többször is végigjártam a spa-
nyolországi Szent Jakab útját, az El 
Camino-t”.  Annak mintájára jött létre 
a Magyar Zarándokút. A célja derül ki 
az ismertető nyomtatványból, hogy 
az út bejárása során szakítsunk min-
dennapjaink nehézségeivel, kicsit tá-
volabbról szemléljük saját életünket, 
közben ismerjük meg hazánk rejtett 
szépségeit, az utunk mentén élők 
vendégszeretetét. 

A hazánkat észak-dél irányban átsze-
lő Magyar Zarándokút 2011. március 
31-én nyílt meg Esztergomtól Má-
riagyűdig. A folyamatosan fejlődő út 
2013-ban Kós Károly –díjban része-
sült. A zarándoklathoz, melyek már-
cius végétől november közepéig tar-
tanak, zarándokútlevélre van szükség 
a szállások igénybe vételéhez. A már 
létező, az európai zarándokutakba 
illeszkedő 6 magyar zarándokúton 
„bárki, bármikor, bárhonnan kezdve, 
bármeddig” gyalogolhat. 

Lehetőségünk volt egy rövid kisfilmet 
megnézni, amely végigvezetett ben-
nünket a Bács-Kiskun megyét átszelő 
szakaszon, és bemutatott több szál-
láshelyet, kegyhelyet és egyéb érde-
kességet is, invitálva bennünket az 

Képünk van róla

útra. A film végén váratlan és megha-
tó meglepetésként ért bennünket an-
nak a térképnek a látványa, ami még 
csak egy terv, melyen Csákvár városa 
is a zarándokút részeként szerepelt. 
Egy út, amely városunkon keresztül 
Tihanyig vezet és a vándorló az útját 
nem egy végponton fejezné be, ha-
nem lehetősége lenne egy teljes kör 
megtételére. 

A film utáni személyes beszélgetés so-
rán kaptunk még néhány jó tanácsot 
is, mekkora súlyt vigyünk magunkkal, 
mit tegyünk a lábakon keletkezett víz-
hólyagokkal stb. 

Nem csak élményekkel és ismeretek-
kel, de könyvekkel is gazdagodtunk, 
mert Rideg László valamennyi jelenlé-
vőnek felajánlotta ajándékba mind a 
két bemutatott könyvet. Nagyon szé-
pen köszönjük!

Tudom, hogy egy ilyen útra fel kell 
készülni és időt kell szánni a felké-
szülésre. Az előadás óta az a kérdés 
motoszkál a fejemben, hogy meg-
várjam-e amíg csak a kapun kell ki-
tenni a lábam, és máris a ”magyar El 
Camino”-n lépkedek? 

Pátrovics Teréz

Jelentős szakasz volt életében a Szent 
István Művelődési Ház igazgatójaként 
a fiatalok számára nívós programok 
szervezése. Ekkortól jelent meg a Vár 
folyóirat. Feladatának tekintette a ha-
táron túli magyarság megkeresését. 
Versei megjelentek a Kárpát medence 
legfőbb folyóirataiban is. Nevéhez fű-
ződik a határon túli magyar irodalom 
napjainak megszervezése.

Elnöksége alatt a Vörösmarty Társa-
ság az ország legaktívabb irodalmi kö-
zössége lett.

Bobory Zoltán Ima - Vers - Könyv kö-
tetéből:

Hajnali párbeszéd

- Uram !
- Azt,hogy a világ ne olyan legyen,
amilyennek én látom....
- Miért hallgatsz ?...
- Ez nem az én dolgom fiam!

és 1 haiku a 75-ből

20. 

az életedet
- Isten csak tanácsot ad-
te alakítod

Másik vendégünk Vakler Lajos Penna 
Regia díjas újságíró, szerkesztő ripor-
ter.

A vidéki fiú kitűnő tanuló, de a sport-
ban is jeleskedett, sokszoros ifi válo-
gatott labdarúgó volt. Felnőttként a 
szociológia-szocioterápia felé vezetett 
az útja, a Székesfehérvári Kríziskezelő 
Központ egyik alapítója.

Mint a Fehérvár Tv munkatársa koráb-
ban a sportszerkesztőség vezetője-
ként dolgozott. Kulturális területen is 
bemutatkozott, és több dokumentum 
filmet rendezett.

A beszélgetős műsorok specialistája 
lett, a Fehérvári Beszélgetések soro-
zat szerzője. Eddig négy kötete jelent 
meg, nekünk a legutóbbiról mesélt. 
Ebben a székesfehérvári színész társa-
dalom tagjaival készült beszélgetések 
szerepelnek.

Örömünkre szolgált mindkét ven-
dégünk megismerése. Köszönet a 
közvetlenségükért és azért a vélemé-
nyért, hogy az irodalmi érdeklődés 
biztos bázisa Csákvár.

Kertész Gáborné Hajni

Mirol írnak Ok?

Magyar zarándokutak
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Igazán tartalmas és élménygazdag 
hónapokat tudhat maga mögött a 
Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcső-
de közössége. Az intézményi éves 
munkatervben kiemelt jelentőséggel 
bír a környezetvédelem és fenntart-
hatóság. Fontosnak gondoljuk, hogy 
a felnövekvő nemzedék tudatos 
szemléletformálással, aktív környe-
zetbarát életet éljen a jövőben. En-
nek csíráit már az óvodában el kell 
ültetni. Ehhez kínáltunk a nevelési év 
során programokat. Lehetőséget biz-
tosítottunk a papírhulladék és kupak 
gyűjtésére, a sütőolaj leadására.

 Alkoss újra címmel pályázatot hirdet-
tünk, ahol a családokkal elkészített 
újrahasznosított tárgyakat mutat-
hatták be a gyerekek a nagyközön-
ségnek. A gyerekek által legötlete-
sebbnek ítélt alkotások tulajdonosait 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
témájú könyvjutalomban részesítet-
tük.

Április 22-én még az esős időjárás 
sem szegte kedvünket, hogy a Föld 
napján óvoda szépítésbe kezdjünk. 
Gyermekeink szebbnél-szebb növé-
nyekkel érkeztek, hogy virágba bo-
rítsuk mindkét épületünk udvarát. A 

környezetvédelem mellett fontosnak 
gondoljuk, hogy a felelős állattar-
tásra is neveljük gyermekeinket. A 
FEMA Állatvédő Egyesülethez is ellá-
togattak a nagycsoportosaink, ahová 
nem érkeztek üres kézzel az előzetes 
szülői adománygyűjtésnek köszön-
hetően. A Madarak és Fák Napja al-
kalmából kirándulásokat szerveztek 
a csoportok, illetve Szalay Gábor 
ismét madárbemutatóval kedveske-
dett gyermekeinknek. Több pályáza-
tot is benyújtott az óvoda különbö-
ző témákban. A befektetett munkát  
siker koronázta. Büszkék vagyunk, 
hogy idén elnyerte az intézmény az 
Állatbarát Óvoda címet is. Május 
első hetében színvonalas ünnepi mű-
sorokkal köszöntötték a csoportok az 
Édesanyákat. 

A gyermeknapi rendezvényünk-
höz közeledve sürgés-forgás vette 
kezdetét. Sajnos az elmúlt két év 
pandémiás helyzete nem tette le-
hetővé, hogy a két óvoda közössége 
önfeledten együtt tölthessen egy 
délelőttöt. Szerencsére a napocska is 
ránk mosolygott, az időjárás is kegyes 
volt és a sok- sok szorgos felnőtt kéz-
nek köszönhetően egy vidám gyer-
meknapi délelőttöt élhettek át óvo-

dásaink. Az életkori sajátosságaikat 
szem előtt tartva helyben, a bölcső-
de területén valósult meg a bölcső-
dések gyereknapja. A délelőtt során 
ugrálóvárakkal, csillámtetoválással, 
kézműves programokkal, rendőrségi 
bemutatóval, lovacskázással, népi fa-
játékokkal, az udvar focipályáján pe-
dig ügyességi, mozgásos feladatokkal 
készültünk a gyerekeknek.

A rendezvény nulladik napján birtok-
ba vettük az alsó tagozatos iskolások-
kal a közösségi ház színháztermét, 
ahol az Alma együttes fergeteges jó-
kedvet varázsolt.

A nevelési év végéhez közeledve 
egyre többször kacsintgattak ki a 
nagycsoportosaink az óvoda falain 
kívülre. Lehetőségük nyílt betekin-
tést nyerni az iskolás életbe, sőt a 
helyi általános iskola két leendő első 
osztályos tanítónénije is ellátogatott 
a tagóvoda és a székhelyóvoda nagy-
csoportjaiba, hogy személyesen is 
megismerkedjenek a gyermekekkel.

Május 27-én mérföldkőhöz érkezett 
a Katica és a Pillangó nagycsoport 
közössége. Az óvodai éveket vég-
leg lezárták a búcsúzó ünnepséggel. 

Szeptemberben már egy új időszak 
veszi kezdetét, amikor becsöngetnek 
majd az iskolába és a játékokat fel-
váltják a tankönyvek. Az gondolom, 
hogy a fenntartó, illetve a szülők és 
helyi vállalkozók támogatása nélkül 
nem, vagy csak részben valósulhat-
tak volna meg a tervezett progra-
mok, illetve az intézmény szépítése, 
renoválása. Hálás köszönet minden 
segítségért! Köszönjük az együtt-
működést és bízunk benne, hogy az 
elkövetkezendő években is számít-
hatunk támogatásukra. Külön köszö-
nöm kollégáim kitartó, fáradhatatlan 
egész éves munkáját! 

A nyári ügyelet biztosítása is ki-
emelt feladatunk. 2022. jún. 20-tól, 
2022. júl. 24-ig a Tagóvoda látja el az 
ügyeleti feladatokat, majd 2022. júl. 
25-től, 2022. aug. 26-ig a Székhely-
óvoda és Bölcsőde fogadja az ügye-
letet igénylő gyermekeket. 2022. 
08. 29- én mindkét épület újra nyit. 
A beiratkozási adatokat összegez-
ve maximális létszámmal indítjuk a 
2022/ 2023-as nevelési évet. Tartal-
mas, szép nyarat kívánunk minden 
családnak!

Lancer- Szabó Mónika 
intézményvezető

A Csákvári Mese-Vár Óvoda 
és Bölcsőde történései



  9

Május az iskolában

Megérkezett a jó idő, felpezsdült az 
élet. Elkezdődött a készülődés a nyá-
ri táboroztatásra. Megírtuk a pályá-
zatokat az Erzsébet-táborokra, hogy 
minél több diákunk ingyen élvez-
hesse a tartalmas szabadidő eltöltés 
örömeit. A programtervek színesek, 
a költségvetés gyermekbarát. Na-
gyon sok tanítványunk jelentkezett, 
ezért különösen bízunk benne, hogy 
nyerünk a pályázaton. 

Először kapcsolódunk be a Sulizsák 
akcióba. Bárki hozhat tiszta használt 
ruhát az iskolába, amit június 21-én 
elszállítanak. A bevétel a Csákvári Is-
kola Tanulóiért Alapítvány számlájára 
kerül, így szolgálja majd a diákokat. 
Legutóbb tornaeszközöket vásárol-
tunk, most szótárak beszerzése van 
folyamatban, illetve a tanév végi 
jutalmazást is az Alapítvány finan-
szírozza. Minél több pénzünk lesz, 

Kedves Adományozóink!

Köszönjük, hogy az Ökumenikus Segélyszervezetet támogatták az Esterhá-
zy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola (8083 Csákvár, 
Szabadság tér 8.) 2022. április 27-én megrendezésre került jótékonysági 
est bevételével. 277.960 Ft adománnyal az Ukrajnában dúló háború elől 
menekülőknek való segítségnyújtást támogatják!

Az összefogásnak köszönhetően már több mint 200 belső menekülteket 
befogadó szállást támogattunk Kárpátalján, és Kelet-Ukrajnába, illetve 
Délkelet-Ukrajnába is eljutottak segélyszállítmányaink. Helyi partnereink 
bevonásával humanitárius segélyprogramunk 5 nyugat-ukrajnai és 5 ke-
let-ukrajnai régióban is zajlik. Nagyszabású ukrajnai segélyprogramunk 
mellett Magyarországon is folytatjuk a hozzánk érkező menekültek ellá-
tását.

Ezúttal is arra biztatjuk adományozóinkat, hogy közösségünk tagjaként 
munkánkat folyamatosan kísérjék figyelemmel www.segelyszervezet.hu 
honlapunkon, illetve a segélyszervezet Facebook oldalán!
Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért, amely hozzájárult a háború 
miatt menekülők és nélkülözők megsegítéséhez!
Köszönettel:

Lehel László
elnök-igazgató

annál több örömöt tudunk szerezni a 
gyermekeknek.

Megmelengette a szíveket az Anyák 
napja. Gyönyörű kis műsorok, csil-
logó tekintetek, pityergő anyukák 
töltötték meg a tantermeket egyes 
délutánokon. Kisdiákjaink sokat 
készültek erre az alkalomra, hogy 
örömet szerezzenek drága anyuká-
juknak. Köszönjük szépen a tanító 
néniknek, hogy mindezt megszervez-
ték, összeállították!

Jótékonysági estünk bevételét sike-
resen elutaltuk az Ökomenikus Se-
gélyszervezetnek, melyről megkap-
tuk a visszaigazolást is. Reményeink 
szerint jó helyre kerül majd az ado-
mány! Köszönjük mindenkinek, aki 
hozzájárult!

Rendben lezajlottak a digitális orszá-

gos mérések. Mivel a kompetencia-
mérés ebben az évben volt először 
online, a technikai feltételek pedig 
hagynak némi kívánnivalót maguk 
után, elég sok fejtörést okozott a 
szervezés és a lebonyolítás. Szeren-
csére ezt is megoldottuk, rendben és 
időben sikerült elvégezni a feladatot.

Gyönyörűen pompáznak a főépület 
ládái, szépen megerősödtek a virág-
palánták, amiket a kedves szülőktől 
kaptunk! Ismételten köszönjük szé-
pen!

Mindhárom óvodában meglátogat-
tuk a leendő elsősöket, majd osztály-
ba soroltuk őket. A barátságokat is 
igyekeztünk figyelembe venni a sok 
egyéb szakmai szempont mellett. 
Reméljük, jól érzik majd magukat az 
iskolában!

Május 6-án megtekintettük a Giro d’ 
Italia versenyzőit. Az alsó tagozato-
sok rózsaszín zászlókat készítettek, 
hogy azzal integethessünk a kerék-
párosoknak. A jó hangulatú rendez-
vényen körülbelül 200 gyermek vett 
részt.

Szintén ezen a napon, a Madarak és 
fák napja alkalmából nemzetközi er-
dei dalostalálkozót szervezett az Erdő 

Ajándéka Erdei Iskola és Alapítvány. 
Az Énekelj az erdőben! élménynap 
összekapcsolja az éneklés örömét a 
természettel. A kezdeményezéshez 
csatlakozó iskolák, csoportok má-
jus 6-án 10.00 órakor elénekelték 
kedvenc dalukat, dalaikat egy közeli 
erdőben, parkban, arborétumban, 
vagy akár egy kedvenc fánál. Mi, 
csákváriak szerencsés helyzetben 
vagyunk, hiszen kedvünk szerint 
válogathatunk a szebbnél szebb 
helyszínek közül. Az 5. b osztály a 
szanatórium parkjában két népdalt 
énekelt el. 

Május 7-én diákjainkkal részt vettünk 
a Toborzó emlékfutáson, amit a MH 
Katonai Igazgatási és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság egyik főhad-
nagya bonyolított le. Az érdeklődő 
gyermekek különböző fegyvereket 
tekinthettek meg a katonai sátorban, 
és érdekességeket tudhattak meg a 
katonák életéről, munkájáról. 

Ismét sikeresen minősült egy kollé-
gánk! A fiatal, gyakornok tanító néni 
becsülettel elkészítette a portfólióját, 
és felkészült a nagy napra. Alkalmas-
sága, gyermekszeretete a vizsgázta-
tók számára is nyilvánvaló volt. Meg-
érdemelte a nagyon jó értékelést, 
amit kapott.

Anyák napja Toborzó futás

Énekelj az erdőben!
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Május 11-én sem maradtunk ki a 
nagy kerékpáros rendezvényből! Az 
egész iskola kivonult, hogy láthas-
suk a Tour de Hongrie rajtját. A nagy 
nyüzsgés, a szponzorok reklámjai és 
nem utolsó sorban az ember nagy-
ságú kabalafigura érdekes volt a gye-
rekek számára. Lelkesen szurkoltak a 
magyaroknak.

Május 19-én az alsó tagozatos di-
ákjaink jelentős része részt vett az 
Alma együttes koncertjén, a Mese-
Vár Óvoda szervezésében. Köszönjük 
szépen, hogy a mi diákjainknak is biz-
tosítottak helyet!

Május 26-án az iskola és a városi 
könyvtár szoros együttműködésének 
egyik gyümölcse volt a Mesemondó 
és illusztráló verseny. Sokat készültek 
a gyerekek mesével és rajzokkal. Kö-
szönjük szépen a remek szervezést, 
az ajándékokat és a szép délutánt, 
a pedagógusoknak pedig a felkészí-
tést!

Szintén segítségünkre voltak a 
Floriana Könyvtár és Közösségi 
Ház dolgozói május 27-én, amikor 
Radisics Milán fotóművész és sajtó-
fotós mesélt nekünk Roxy rókáról. 
A rendkívül színvonalas előadás az 
ember és a természet kapcsolatát 

mutatta be. A Vérteskozmán élő róka 
életének mozzanatai egyben a vér-
tesi erdő szívében lévő természetvé-
delmi terület mindennapjait eleve-
nítette fel. Radisics Milán a National 
Geographic magazin állandó külsős 
munkatársa, ismert nagyvállalatok-
nak dolgozik különböző fotóprojek-
teken. Számos fotópályázaton több-
szörösen díjazott  művész. A Sony 
World Photography Awards nyerte-
se, a magyar SajtóFotó nagydíjasa, 
és az amerikai POYI pályázaton is 
sikeresen szerepelt két alkalommal. 
Az Art of Pollution rövid filmjét több, 
mint húsz díjjal jutalmazták a világ 
különböző film-fesztiváljain. Nagyon 
örültünk, hogy diákjaink találkozhat-
tak vele. Köszönjük, hogy Zolnai Sán-
dor ismét hangosított nekünk, így 
mindenki tökéletesen hallott min-
den szót!  Ezzel az előadással ked-
veskedtünk diákjainknak gyereknap 
alkalmából, majd játékkal és tánccal 
folytattuk a napot. Különböző hely-
színekre iratkozhattak fel az iskolások 
a hét folyamán.

A rejtelmes nevek: Ugi-bugi, Gömbi, 
Találj bele!, Pattogó veszedelem, Für-
ge ujjak, Szöcskeképző különböző vi-
dám elfoglaltságokat takartak. Közös 
tánc a tornateremben, kispályás fo-
cibajnokság, csocsóbajnokság, ping-

Radisics Milán gyermeknapi előadása

Alma Együttes előadásán

Mesemondó és rajzverseny
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pongverseny, társasjáték, kézműves 
foglalkozás, és akadálypálya volt a 
választék. Mindenki nagyon jól érez-
te magát. 

Ebben a hónapban is nagyon szép 
versenyeredmények születtek.
A Hannon Systems által szervezett 
Környezetvédelem a jövőnkért Fejér 
megyei környezetvédelmi vetélke-
dőn kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tott Bíró Eszter, Magasi Kincső Sára 
és Zelizi Natália 8.a osztályos tanulók 
csapata. Értékes ajándékcsomagot 
kaptak: 3 db könyv, 3 db Mini TWS 
5.0, 1 db TWS V5.1 és egy db autós 
töltő. Gratulálunk nekik is, és felké-
szítő tanáruknak is! 

A „TITOK” német nyelvi levelezős ver-
seny októbertől áprilisig zajlott. Diák-
jaink ügyesen szerepeltek:

10. helyezett lett a Die fantastischen 
3 csapata: Biró Eszter, Magasi Kincső 
Sára, Zelizi Natália

14. helyezett lett a Die Gulaschsuppe 
csapata: Ujcz Anna, Beck Napsugár, 
Schneider Ingrid, Kalocsai Szabina

15. helyezett lett a Witzige Mädchen 
csapata: Németh Nóra, Nagy Gruber 
Zara, Magasi Hanga Klára

16. helyezett lett Szőke Petra

25. helyezett lett a Nur Mädchen 
csapata: Takáts Anna, Fejes-Németh 
Emília, Végh Zsófia, Tóth Regina

Gratulálunk a gyerekeknek, és felké-
szítő tanáruknak egyaránt!

Május 28-án rendezték meg az Ott-
honunk a Vértes Naturparki Vetélke-
dő döntőjét Boglártanyán. A három 
online fordulót sikeresen megoldó 
csapatok közül 5 alsós és 15 felsős 
csapatot hívtak meg. A döntőben iz-
galmas, ügyességi és játékos felada-
tok megoldásán túl kiránduláson is 
részt vettek a gyerekek, ahol madár-
odúkat is megnézhettek, benne cine-
ge tojásokat, sőt, seregélyfiókákat is. 
Ezután finom gulyáslevessel vendé-
gelték meg őket a szervezők. Az alsó-
sok versenyében 3. helyen végeztek 
és nyári táborozást nyertek iskolánk 
4. b osztályos tanulói: Freész Réka, 
Géber Léna, Czipóth Viktória. A fel-

sősök kategóriájában értékes tárgy-
jutalomban részesültek a 7.a osztály-
ból Vida Nóra, Szőcs Leila és Györök 
Lilianna. 1. helyezést értek el Plántek 
Kornélia, Vitai Réka és Nyika Diána 
8.a osztályos tanulók, akik az ajándé-
kok mellett táborozást nyertek.

Május a kirándulások ideje! Voltak, 
akik rövidebb osztálykirándulásra 
mentek, a hónap végén pedig útra 
kelt Erdélybe a 6-7-8. évfolyamunk 
túlnyomó többsége a Határtalanul 
program keretében. 30-án (hétfőn) 
az egyik csoport, 31-én (kedden) pe-
dig a másik. Nagy Sándor az Aqvital 
Ásványvíz Kft. jóvoltából, valamint 
Adamek Melinda is ásványvízzel tá-
mogatta az utazást. Ezen a héten 
szinte kiürült a főépület. Nagyon vár-
juk az élménybeszámolójukat, és a 
csodálatos fényképeket!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

A Pro Vértes győztesei
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Eseménynaptár
2022.6.1. – 7.31.

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

Táboraink:
Hittan tábor (általános iskolásoknak, akik hittanoktatásban vesznek részt)  
2022.07.27-31. (szerdától- vasárnapig)  Vasárnap istentisztelettel, és családi 
nappal zárunk.

Családi tábor (Szilvásvárad, egyéni utazással) 2022.14-18. (vasárnaptól-csütör-
tökig)

Konfi tábor Gárdonyban (konfirmációs korosztály és már konfirmált ifjúság korosz-
tálya) 2022.08.10-13. (szerdától-szombatig)

Jelentkezni a táborokba a vasárnapi istentiszteleteken lehet, ahol a tábor részletei-
ről is szólunk.

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

JÚNIUS
19. 11.00 Istentisztelet – igét hirdet Takács Hajnalka teológus
26. 11.00 Istentisztelet –  GAS szószékcsere – igét hirdet Farkas

Etelka lelkész

JÚLIUS
  3. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vas.)
10. 11.00 Istentisztelet – Szentháromság ünnepe, tanévzáró (vas.)

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)

Kis Zengő Tábor - Beharangozó
Idén nyáron július 31. vasárnap és augusztus 5. péntek között rendezzük
meg a csákvári napközis zenei táborunkat, melyre szeretettel várjuk a
hangszeren játszó általános iskolásokat.
A tábort vasárnap délután játékokkal kezdjük, a komoly munka hétfőn
reggel kezdődik. A hétköznapokat hangszeres és kamarapróbákkal töltjük,
délután pedig kórusénekeket tanulunk. Természetesen a móka sem marad el,
vicces kézműveskedés, focibajnokság és lufis reggeli torna színesíti a
napjainkat. A tábor idei témájaként Jézus csodatetteit fogjuk a reggeli
áhítatokon megbeszélni, ezért a tábor meglepi sztárvendége egy bűvész
lesz.
Este közös énekléssel és a jutalompecsétek kiosztásával zárjuk a napot,
a vacsorát már mindenki otthon fogyasztja el.
Péntek délután zenés áhítaton mutatjuk be a szülőknek és nagymamáknak,
mennyi mindent tanultunk a héten.
A tábor ára a jelentkezők számának függvényében alakul, várhatóan
16-20.000 Forint körül lesz. Ez tartalmazza a tízórai, ebéd és uzsonna
árát öt napra, a táborhely költségét és a kézműves és egyéb kellékek
árát.
Jelentkezni a tábor Facebook oldalán, illetve a kiszengo@gmail.com
e-mail címen lehetséges.
Mindenkit szeretettel várunk!

Szebik Julianna

Nyári táboraink:
Júl. 3-9 Nagyveleg hittantábor; 
Júl. 10-16. Csákvár Nagy Zengő zenei tábor 
Júl. 13-17. SZÉLRÓZSA Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó, Gyula
Júl. 17-22. Csákvári napközis hittantábor
Júl. 24-30. Nagyveleg Ifjúsági tábor
júl. 31 - aug. 5. Csákvár Kis Zengő zenei tábor

Június hónap igéje:
Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Bizony,
erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír.
Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az ÚRnak lángja.
Énekek 8, 6
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Képünk van róla

Május 22. délutánján a Lorántffy Re-
formátus Óvoda és Bölcsőde egyik 
óvodása odaszaladt Balogh Zoltán 
püspök úrhoz, megfogta a kezét és 
ezt mondta neki: „Gyere velem meg-
mutatom neked az óvodámat!”. Erre 
még sok gyermek felbátorodott, meg-
fogta az országgyűlési képviselő kezét, 
vagy más palástos/reverendás/Luther 
kabátos lelkészek, és elindult a furcsa 
ovis csoport a református templom-
ból a megújult óvodához.  

Többek között az én kezemet is meg-
fogta egy ovis, és olyan jó érzés volt 

Május 21-én nagy sikerü koncerttel ünnepelte a csákvári Gyémánt Gospel 
Kórus fennállásának 15. évfordulóját. 

Megfogták a püspök kezét Csákváron!

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

Június
Június
Június
Június
Június

Június
Június
Július
Július

9. cs.
13. h.
16. cs.
20. h.
23. cs.

27. h.
30. cs.
4. h.
7. cs.

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

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

Hősök Napja•Összetartozás Napja
A makettkészítő Dornyi Mihály (ism.)
Mesemondó és rajzverseny
Bíró Szabolcs író-olvasó találkozó
XX. Komárom - Esztergom megyei Gyermek
és Ifjúsági Fúvószenekari Fesztivál
Mesemondó és rajzverseny (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Bíró Szabolcs író-olvasó találkozó (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Adatok a Csákvári Polgárőrségről 
2021. évben:
Taglétszám induló létszám: 24 fő
Taglétszám év végi:  22 fő
Meghalt:     2 fő
Más településre költözött:   1 fő
Tagfelvétel:    2 fő
Több tagunk 70 éves elmúlt.

Lelkesen, de egészségi helyzetük sze-
rint tudnak feladatot ellátni. 
Kb. 5 -6 fő nyújtott vagy több műsza-
kos munkarendben dolgozik.
Ebből következik, hogy szolgálatot is 
nehezen tudnak ellátni. 

50 órás közösségi munkára 2 fő iskolá-
jával kötöttünk együttműködési szer-
ződést.
Két polgárőr baba született.

2021. évi tevékenységünk röviden:

Havonta több alkalommal látunk el 
éjszakai járőr szolgálatot.

Polgárőr helység előkészítése lassan 
halad, elkészülte után alkalmas lesz 
képzések lebonyolítására és egyfajta 
feladat irányítási pontként működni.

Települési, önkormányzati feladat el-
látások, rendezvények közreműködé-
se:

Doni évforduló ünnepség, március 
15. ünnepség, település környéki ta-
karítási nap (Pro Vértes), csákvári bi-
ciklis városkerülő túra, Hősök Napja 
ünnepség, Megyei Polgárőr Nap, Táj-
futó VB, Országos Polgárőr Nap Mó-
rahalom, Augusztus 20-i ünnepség 
és éjszakai őrzés, iskola zebra bizto-
sítás, bűnügyi helyszínbiztosítás Koz-
ma, akadályverseny (állomás) iskola, 
Kozma rendezvény biztosítás, Aradi 
Vértanuk ünnepség, mindenszentek 
temető biztosítás, adventek parkol-

Polgárőr Egyesületi tájékoztató 
a 2021. évben végzett települési 
közfeladat ellátásáról

tatás, Bicske RK közbiztonsági fórum, 
véradások.

Feladat leosztás 2021 évre óra szám 
szerint:
Települési feladat ellátás: 664 óra
Települési járőr szolgálat: 284 óra
Egyesületi tevékenységek: 731 óra
(taggyűlés, képzés, adminisztráció, 
Polgárőr Napok)
Éves összes feladat leosztás óra szá-
ma:     1679 óra ~ 210 munkanap 

Tevékenységünk értékelése:
A 2021. es évre is rányomta bélyegét 
a Covid járványhelyzet.
Szervezések és feladat ellátások nehe-
zen valósultak meg.
•Jó együtt működésben voltunk az 
önkormányzattal.
•A rendőrséggel való együtt működés 
a lehetőségek szerint alakult.
• Javult az együtt működés a szom-
széd települések Polgárőrségével.
• Sok feladatunk megvalósítása elma-
radt: pl. szakmai képzések, •Elsőse-
gélynyújtás képzés
• Kábítószer elleni képzések települé-
si erősítése
• DADA, Ovi-zsaru program
• Nem indultak be az együttműködé-
sek a települési bűn megelőzési kép-
zésben.
• Nem sikerült előrelépni a település 
köztisztaságának javításában.
• A közterületek tisztaságának meg-
óvásában: pl. Szabadság tér 
• Buszmegálló
• Ezután is támogatjuk a Városszé-
pítő Nap megszervezését. Ahol az itt 
élőkkel közösen Csákvár közterületeit 
takarítjuk.

Összességében a Vírus és más nehéz-
ségek ellenére eredményes évet tud-
hatunk magunk mögött.

Csákvári Polgárőrség

közeledni, megérteni, hogy ez a meg-
újult intézmény a gyermekeké, a vá-
rosé, a miénk! Olyan jó volt kimon-
dani és számba venni, hogy milyen 
nagy ajándékot kaptunk, első sorban 
hitünk szerint Istentől, és azoktól, aki-
ket Ő eszközként használt. 

Magyarország Kormánya, a Zsinati Iro-
da Óvodafejlesztési Projektirodán ke-
resztül közel 400 millió forintot adott, 
melyhez közel 40 millió forint saját 
forrást tudtunk hozzátenni. Meg kell 
említenünk az adományokat (köszön-
jük a sószobát), és minden önkéntes 
munkát (téglapucolás, pakolás ki-be, 
takarítás…), és mindenkinek a türel-
mét (gyerekek, szülők, munkatársak, 
szomszédok) Isten neve legyen áldott! 

„Most azért, Istenünk, hálát adunk 
neked, és dicsérjük a te fenséges ne-
vedet. Mert ki vagyok én, és mi az 
én népem, honnan volt erőnk ilyen 
önkéntes adakozásra? Bizony tőled 
van mindez, és csak azt adtuk neked, 
amit kezedből kaptunk.” Krónikák első 
könyve 29. 13-14.               Gere Gábor
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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: július 1.

Csákvári Hírmondó

HAJEK ANDREA
MŰSZAKI ELLENŐR

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ

Dolgozzon otthonról!

Figurák összeállítása, csomago-
lások, egyebek elérhetőségei  
érd: www.audiopresshungary.
oldalunk.hu 
(ügyfélszolgálat: 06209104517)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hirdetések

Ez az
ÖN
hirdetésének 
helye

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

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Klupács József temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, mély gyászunkban osztoztak. 

Gyászoló Család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik Simon Károly búcsúztatásán részt 
vettek, hamvainál virágot helyeztek el. 
Külön köszönet azoknak, akik megmen-
tették és küzdöttek az életéért.

Bátyja és nővére

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

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%

Gólyahír

Örömmel tudatjuk, hogy meg-
érkezett...

2022. május 9-én Rummel Elina 
a Rákóczi utcába.
Isten hozta a kis jövevényt!

Szeretettel várok mindenkit a Csákvár, Ady Endre utca 33. sz. alatt lévő kozmetikámban!
„A magadra fordított idő NEM elvesztegetett idő.”

HÉDI
KOZMETIKA
Rádiófrekvenciás alakformálás 
és arclifting
A rádiófrekvenciás kezelés során 
megfelelő frekvenciák és energia 
pArAméterek AlkAlmAzásávAl sze-
lektív hőhatást lehet gyakorolni 
Az emberi szövetekre. 

a kontrollált hőbevitel hatá-
sárA A zsírsejtek sejtmembránján 
keresztül intenzíven tudnAk szAbAd 
zsírsAvAk távozni A sejt közötti 
térbe, sőt az intenzív hőenergia a 
zsírsejtek egy részének széteséséhez 
vezet. a zsír a nyirokrendszeren 
és vénás rendszeren keresztül 
távozik, és A szervezet kiválAsztó 
rendszerei áltAl ürül ki A szerve-
zetből.

15%-OS
BÉRLETAKCIÓ
JÚNIUS 30-IG

Hogy mire is jó ez a gép?!
• cellulitkezelés
• zsírcsökkentés
• kötőszöveterősítés
• bőrfeszesítés
• arclifting (arcon lévő ráncok 
   mélységének csökkentése-arcfeszesítés)

Kezelhető területek
• Arc • tokA • kAr • hAs • fenék • comb • hát
A kezelések egyénre szabottak.

Bejelentkezés
Faddi Zsuzsa 06-20-456-5093 vagy a kozmetika hivatalos Facebook oldalán.

Magas-, mély- és közlekedés építés
Általános- és közlekedési
építmények, mélyépítési műtárgyak

+36 30 365 4201
hajek.andrea80@gmail.com
8083 Csákvár, Május 1 u. 19/1.


