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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.

A számlálóbiztos feladata:

• körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felke-
resése,
• az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási 
kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem 
töltötték ki a kérdőívet interneten),

• a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.

Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet ki-
töltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít az 
adatfelvétel idejére.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – 
november 20.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
• nagykorú, cselekvőképes személy,
• saját eszköz megléte, internetelérés a felkészü-
léshez (PC, laptop, tablet stb.),
• e-mail-cím, telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent:

• legalább középfokú végzettség,
• magabiztos számítógépes ismeret,
• megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
• az összeírás területén való helyismeret,
• rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

A szerződéskötés feltétele:

• a jelentkező kiválasztása,
• az e-learning formában megvalósuló képzés sike-
res teljesítése.

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban 
részt vevők feladatainak díjtételei a 362/2020. 
(VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tar-
talmazza.

Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, 
és kedvet érez a népszámlálás lebonyolításában 
számlálóbiztosként közreműködni, kérjük, keresse 
fel a helyi népszámlálási felelőst, aki vagy a polgár-
mesteri hivatal, vagy a közös önkormányzati hivatal 
jegyzője. Amennyiben bizonytalan az illetékes nép-
számlálási felelős személyében, kérjük, forduljon a 
helyi önkormányzathoz további információért!

Jelentkezni 2022. július 31. napjáig a csakvar.hu 
honlapon és a Csákvári Közös Önkormányzati Hi-
vatalban (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) elérhető 
„számlálóbiztosi jelentkezési lap” kitöltésével, alá-
írásával lehet, a Hivatalban, valamint a titkarsag@
csakvar.hu email címen.

Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításá-
ban közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére 
Munkalehetőség: vegyen részt Ön is a népszámlá-
lás lebonyolításában!

Számlálóbiztosok jelentkezését várják a helyi nép-
számlálási felelősök – a polgármesteri hivatalok 
jegyzői, illetve a közös önkormányzati hivatalok 
jegyzői – a 2022. október–novemberben sorra ke-
rülő országos népszámlálás terepen történő adat-
gyűjtési időszakára.

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentő-
sebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. 
Segítségével pontos képet kapunk hazánk népes-
ségének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, 
nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi 
állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságá-
ról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörül-
ményeiről. A népszámlálás során gyűjtött adatok 
alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen meg-
bízható alapot adnak az országunkat, a települése-
inket és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb 
gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések 
előkészítéséhez. Az országos összeírás sikeressége 
nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, fel-
készültségétől, kommunikációjától.
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Képviselő-testületi döntések
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2022. június 28. napján tartotta munkaterv 
szerinti rendes ülését, amelyen – a két ülés között 
végzett munkáról és a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása után 
– döntöttek a képviselők az önkormányzat által 
benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról szóló 
tájékoztató tudomásul vételéről.

Ezt követően döntött a Képviselő-testület a ta-
lajterhelési díjról szóló 13/2016. (VII. 18.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról, majd tárgyalták 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról, annak igénybevételéről, valamint 
a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2021. (VI. 14.) 
önkormányzati rendelet módosítását.

Elfogadta a Képviselő-testület a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igény-
bevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

Tisztelt Csákváriak!

A 2022. május havi Hírmondóban útjára indult a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat cikksorozata, 
amelyben a csákvári jelzőrendszer tagjaival közö-
sen arra vállalkozunk, hogy bemutassuk a gyer-
mekvédelmi rendszernek a helyi szintű működé-
sét. Terveink szerint minden hónapban a csákvári 
jelzőrendszer egy- egy tagja fogja a saját, intéz-
ményén belüli gyermekvédelmi tevékenységét 
bemutatni, hangsúlyozva a települési rendszerben 
betöltött szerepét. 

Ennek a cikksorozatnak a következő részeként, az 
alábbiakban a Csákvári Mese- Vár Óvoda és Böl-
csőde tájékoztatóját olvashatják: 

Az óvoda, mint intézmény szerepe a gyermekvé-
delmi rendszerben

Intézményünkben dolgozó pedagógusok alapvető 
feladata a rábízott gyermekek nevelése, tanítá-
sa. Ezzel összefüggésben fontos feladatunk, hogy 
közreműködjünk a gyermekvédelmi feladatok 
ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyez-
tető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében. Ennek során szorosan együtt-
működünk a helyi Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez 
kapcsolódó feladatot ellátó más intézményekkel 
és hatóságokkal. Óvodánkban a gyermekvédelmi 
munka koordinálását 1 fő gyermekvédelmi felelős 
végzi, együttműködve az intézmény valamennyi 
dolgozójával. Az idei nevelési évben 1 fő szociális 
segítő heti 2 órában segíti a munkánkat.

Feladatunk:

• A gyermekek szociális, szociokulturális hátteré-
nek megismerése, anamnézis elkészítése.

• Sikeres beilleszkedés segítése az óvodai közös-
ségbe.

• A rendszeres óvodába járás figyelemmel kíséré-
se, illetve szükség esetén a hiányzás jelzése a gyer-
mekvédelmi felelősnek, óvodavezetőnek.

• A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kiala-
kítása.

• Ha az óvodapedagógus gyermek veszélyeztetett-
ségét észleli, akkor először a szülőket igyekszik el-
látni gondozási-nevelési tanácsokkal. Amennyiben 
nem sikerül a gyermek veszélyeztetettségét meg-
szüntetni, köteles jelzést tenni a gyermekvédelmi 
felelősnek, aki erre rendszeresített jelző lapon írás-
ban jelzést tesz a Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat felé.

• Amennyiben szükséges, a szülőket és a gyerme-
ket a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat pszicholó-
gusához irányítjuk.

• Egyéni lemaradások csökkentése, hiányzó képes-
ségek fejlesztése, meglévő képességek kibonta-
koztatása.

Gyermekeink védelmében
A gyermekvédelmi felelős feladatai:

• Összehangolni a gyermekvédelmi tevékenységet 
az óvodapedagógusok között.

• Együttműködés a jelzőrendszer tagjaival.

• A hátrányos és veszélyeztetett gyermek felmé-
rése az óvodapedagógusok közreműködésével, 
nyilvántartásba vétel, a veszélyeztetettség súlyos-
ságának mérlegelése. Szükség esetén javaslattétel 
a további teendőkhöz.

• A nevelési év elején elkészíti a gyermekvédelmi 
munkatervet, év végén pedig az éves beszámolót.

• Részt vesz a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
esetmegbeszélésein, esetkonferenciáin és az éves 
tanácskozáson.

• Munkájáról, az ügyek intézéséről az intézmény-
vezetőt és az adott gyermekkel foglalkozó óvoda-
pedagógust folyamatosan tájékoztatja.

• Adománygyűjtő akcióban való aktív részvétel.

szóló 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításának véleményezéséről szóló határoza-
tot.

Határozat született a Csákvári Közös Önkormány-
zati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatá-
nak módosításáról, majd ezt követően a Csákvári 
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. nevelési 
évéről szóló beszámolót ismerték meg a képvise-
lők.

Döntött a Képviselő-testület a bérleti és egyéb dí-
jakat tartalmazó rendeletek felülvizsgálatáról, így 
ennek a napirendi pontnak a keretében módosí-
tásra került az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elide-
genítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati 
rendelet, a közterület-használatról szóló 12/2017. 
(V. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a házas-
ságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási 

szabályokról szóló 7/2017. (III. 1.) önkormányzati 
rendelet, továbbá a nem lakás célú ingatlanok bér-
leti díjairól is határozat született.

Végül a nyilvános ülés utolsó napirendi pontjaként 
a Csákvári Tűzoltó Egyesület részére szavaztak meg 
a képviselők támogatást a 2022. évi költségvetés 
terhére.

A nyilvános ülést követően a Képviselő-testület 
zárt ülést tartott, amelyen a Csákvár, Jókai u. 45. 
szám alatti bérlakás bérleti szerződéséről, valamint 
a Csákvár 078/2 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi 
ajánlatról szóló előterjesztéseket vitatták meg a 
képviselők.

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. 

Kiss Jolán
címzetes főjegyző
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Tisztelt Csákvári Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 jelű, 
„Észak- és Közép-Dunántúli szenny-
víz-elvezetési és- kezelési fejlesztés 
6. (ÉKDU 6.)” elnevezésű projekt ke-
retében Csákváron szennyvízfejlesz-
tési munkák befejeződtek. 

A kivitelező az elkészült, üzemelésre 
alkalmas szakaszokat ütemezve átad-
ta a szolgáltatónak, melyet követően 
a lakosok ráköthetnek a hálózatra. 

A szennyvíztelep fejlesztése befeje-
ződött, a próbaüzem lezárásra került. 
A telep folyamatosan működik, fo-
gadni tudja az új rákötésekből adódó 
többlet szennyvizet.

 A bekötési megrendelőt és a tájé-
koztatókat kiértesítéssel együtt el-

Rákötés a szennyvízcsatorna-hálózatra
juttattuk az érintett lakosoknak. Aki 
kézhez kapta ezen nyomtatványokat 
az megkezdhette a fenti, rákötési 
folyamatot. Azok a lakosok, akikhez 
valamilyen oknál fogva nem jutot-
tak el a nyomtatványok, kérjenek 
a közös önkormányzati hivataltól 
(ügyfélszolgálattól, tel.: 22/582-
310).

A kitöltött nyomtatványt kérjük az 
Önkormányzat Műszaki Irodáján le-
adni. 

Ezt követően a belső hálózat kiépít-
hető, mely a lakosság feladata. A 
csatlakozási pont átvételét a Fejérvíz 
Zrt. képviselője szakfelügyelet kere-
tében veszi át. Ennek érdekében ke-
ressék a 06 30 941 6157-es telefon-
számon a Fejérvíz munkatársait. 

A bekötési megrendelő beérkezé-
sét követően a Fejérvíz Zrt. minden 
lakosnak kipostázza a szolgáltatási 
szerződést.

A rákötés egyszeri szakfelügyeleti 
díja szolgáltató felé bruttó: 8890,- 
Ft/alkalom, ezen felül se a szolgál-
tatónak, se az Önkormányzat felé 
egyéb fizetési kötelezettség nem 
terheli a szennyvízhálózatra történő 
rákötést.

A szennyvízhálózatra ténylegesen 
rákötni csak a FEJÉRVÍZ ZRT. képvi-
selője által elvégzett helyszíni ellen-
őrzést követően megengedett!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy a szennyvízhálózat fejlesztési 
projekt a következőket tartalmaz-
za: 826 db házi bekötés, 16.405 m 
gravitációs gerincvezeték, 2.250 m 

nyomóvezeték, 1 db új építésű köz-
területi átemelő, 33 db házi átemelő 
építése és szennyvíztelepen új be-
rendezések építése.

A környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény és Csákvár 
Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének a talajterhelési díjról szó-
ló 13/2016. (VII. 18.) önkormányzati 
rendelete értelmében talajterhelési 
díj fizetési kötelezettség terheli azt a 
kibocsátót, aki a műszakilag rendel-
kezésre álló közcsatornára nem köt 
rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, 
illetve vízjogi engedélyezés alapján 
szennyvízelhelyezést alkalmaz.

Fentiek alapján a 2023. évtől kezdő-
dően – azoknak, akik nem kötnek rá 
a csatornahálózatra – 3.600 Ft/m³ 
talajterhelési díjat kell fizetniük.

Hamarosan kezdődik az iskola, lassan 
be kell szerezni az iskolakezdéshez 
szükséges tanszereket. Ez sok család 
számára jelent nehézséget.

Ezért a csákvári Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat tanszergyűjtést szer-
vez. 

Ha megteheti, és szeretne segíteni, 
vásároljon egy füzettel, ceruzával, 
temperával, gyurmával (vagy bármi-

Képünk van róla

Pedagógusnap

Önkormányzatunk 2022. június 2-án 
pedagógusnap alkalmából köszöntöt-
te városunk minden pedagógusát, ta-
nítóját, tanárokat, óvodapedagóguso-
kat, bölcsődei gondozókat, technikai 
dolgozókat és mindazokat, akik a min-
dennapokban településünk gyerme-
keinek tanításában, nevelésében és 
ellátásában nagy szerepet vállalnak. 

Illés Szabolcs polgármester úr a kö-
vetkező szavakkal méltatta a jelenlé-
vőket: „…Meggyőződésem, a tárgyi 
tudásnál is fontosabb, hogy gyer-
mekeink önök által megtalálhassák 
azt az utat, mely az igazsághoz való 

ragaszkodáshoz, a becsületességhez, 
a szorgalomhoz, vagy a kitartáshoz 
vezet. Ezért felelősségteljes, és sok-
szor embert próbáló ez a hivatás, de 
ha meg tudják alapozni a fiatalok ma-
gyar nyelvhez és kultúrához való ra-
gaszkodását, valamint át tudják adni 
az előző generációk megszerzett és 
megőrzött identitását és ismereteit, 
akkor már nyert ügyünk van!...”

A résztvevők egész éves felelős-
ségteljes munkáját Lorán Barnabás 
„Trabarna” műsorával és egy szál vi-
rággal köszöntük meg. A rendezvé-
nyünket állófogadással zártuk.

„De nehéz
az iskolatáska . . .”

lyen más tanszerrel) többet, és jut-
tassa azt el 2022. augusztus 25-ig a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat-
hoz (8083 Csákvár, Szilárd Gyula u. 
3.).

A felajánlott tanszereket rászoruló 
családoknak fogjuk eljuttatni. 

Segítsen, hogy segíthessünk!

Köszönettel:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves emlékező Sportbarátok!

Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Csák-
vári Torna Klub megalapításnak 75. 
évfordulója alkalmából szervezett ün-
nepségünkön.

Engedjék meg, hogy néhány gondolat 
erejéig, a teljesség igénye nélkül meg-
emlékezzek az elmúlt 75 év fontosabb 
állomásairól.

A második világháború előtt élt egy 
mondás, „a futball úri sport”. Ezt jól 
bizonyítja, hogy Csákváron a második 
világháború előtt a csapat tagjai között 
tudhatott két Esterházy grófot, Meny-
hértet és Marcellt. A második világ-
háború után pedig többször játszott a 
csapatban Esterházy Mátyás is.

A második vh. előtt és alatt szervezett 
formában nem működött Csákváron 
sem labdarúgó, sem egyéb más spot-
tevékenységet magában foglaló szer-
vezet. A község fiataljai a megalakulás 
előtti években alkalmanként csákvári 
csapatként játszottak a környező tele-
pülések fiataljai ellen. 

A Csákvári Torna Klub megalakulásá-
ban elévülhetetlen érdemei vannak 
Ugrics Imrének, Blazsek Jánosnak és 
Sper Norbertnek, aki Csákváron élt, 
és erdészmérnökként dolgozott az er-

dőgazdaságban. Az Ő szervező mun-
kájuknak köszönhetően alakult meg 
1947-ben a Csákvári Torna Klub, majd 
még ugyanebben az éveben a csapat 
elindult a bicskei járási bajnokságban, 
ahol rögtön a második helyet szerezték 
meg. Itt meg kell említeni néhány ne-
vet abból az időszakból, szintén a tel-
jesség igénye nélkül. Nekik köszönhető 
az, hogy a CSTK és a csákvári labdarú-
gás felkerült a hazai futball térképére. 
A korábban említetteken kívül, Fischer 
Lambert, Botka József, Fischer József, 
Tilinger Mihály, Szakál József nevét.

A helyi futball infrastruktúrája megle-
hetősen szerény volt abban az időben. 
Ekkor a pálya még a mostani Damja-
nich és Vöröskapu utcák által határolt 
sarkon helyezkedett el. Később került 
át a Malachegy melletti Svájcerej-ba.

A megalakulástól kezdve a csapat fo-
lyamatosan szerepelt a járási bajnok-
ságban. Az akkori körülményeket jel-
lemezte, hogy nem volt öltöző, csak 
egy szűk szertár volt az uradalmi épü-
letben, a vizet a kerekes kútról hozták 
inni, és a kút mellett volt lehetőség a 
teknős mosdásra.

Az utazás vidékre sem volt egyszerű, 
a közeli falvakba kerékpárral jártak 
meccselni a fiatalok, a távolabbi hely-
színekre teherautóval vagy a népszerű 
„fakarusszal” utaztak.

75 éves a CSTK

A 70-es évek elején megépült az öltöző 
épület, kívül pedig egy illemhely. 

A csapat és az utánpótlás ebben az 
időszakban jelentősen fejlődött, kö-
szönhetően az általános iskola közel 
800 fős gyermek létszámnak, és olyan 
a sport irányába elkötelezett pedagó-
gusnak, mint Petrovszki Pál tanár úr, 
valamint laikusként, de az edzői fel-
adatokat ellátó Benedek Sándor. Ez azt 
eredményezte, hogy 1973-ban a csa-
pat megnyerte a járási bajnokságot, és 
felsőbb osztályba léphetett.

A 70-s évek közepétől az elnöki tiszt-
séget Mester István töltötte be. Min-
denki Pista bácsija. Az Ő nevéhez kö-
tődik a Csákvári Torna Klub modern 
kori történetének virágkora. Ő volt az, 
akinek elévülhetetlen érdemei voltak 
abban, hogy 1978 és 1983 között je-
lentős lakossági összefogással, részben 
társadalmi munkában felépült a sport-
kombinát és új alapokra helyeződött a 
torna klub irányítása és működése.

Az új sportkomplexum a maga nemé-
ben kiemelkedett a környék sport-
telepei közül. Összehasonlíthatatlan 
minőségi változás történt az előző pá-
lyához képest, 
ha csak vissza-
emlékezünk 
arra, hogy a 
„régi” pálya 

alapvonalak közti szintkülönbsége 2,7 
méter volt, vagy a pályát átszelő gya-
logútra, melyet a helyi lakosok a közeli 
szőlőhegyre való kijutás lerövidítésére 
használtak. Az új intézményben az inf-
rastruktúra, az öltözők, a terem, és az 
egyéb helységek mind a hatékonyabb 
felkészülést támogatták.  A mérkőzé-
sekre az utazást a Csákvári Állami gaz-
daság biztosította minden korosztályos 
csapat számára.

A csapatok fejlődése új szintre emelke-
dett, és azt eredményezte, hogy 1989-
ben országos kupadöntőt, Szabad Föld 
Kupát játszhatott a felnőtt csapat. 
Óriási élmény volt az, hogy az egykori 
Népstadionban a Honvéd-Fradi kupa-
döntőt megelőzően több ezer ember 
előtt játszhatott a csapatunk. A mi 
csapatunk! Igen! Merthogy mindenki 
a magáénak érezte kicsit a helyi játéko-
sokból álló csapatot. A mérkőzés előtt 
igazi futball láz volt Csákváron. Min-
denki a nagy meccsről beszélt.  A ku-
pát végül nem sikerült elnyerni, de aki 
átélte azt a néhány hetet, vagy csak azt 
a 90 percet ott a stadionban annak egy 
életre szóló emlék maradt. Mint ahogy 
örök emlék marad a sikereket elérő 
edzőpáros Czipót Pál és Faddi István 

személye 
is akiknek 
vezetésé-
vel ebben 
az évben 
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nem csak kupadöntőt játszott a csapat, 
hanem megnyerte a megyei II. osztá-
lyú bajnokságot az ifivel együtt. 

A 90-es évek elejétől kezdődően a fut-
ballklub működésében jelentős válto-
zás állt be, a hazai bázis helyett a „prof-
izmus” felé mozdult el a rendeszer. Ez 
NB-s szintet jelentett és jelent ma is. 

Az intézmény az 1983-as átadása óta 
rengeteget fejlődött, bővült mind az 
öltözők, mind a pályák számában, a 
világítás és a kijelző kiépítésében. És a 
fejlődésnek itt még nincs vége! Remé-
nyeink szerit a közeljövőben egy új, a 
21. sz-i. igényeket kielégítő sportintéz-
mény épülhet a mostani alapjain. Azo-
kon az alapokon melyet Mester Pista 
bácsi és elődei tettek le. Pista bácsi 
visszavonulását követően, a tornaklub 
elnöki tisztségét előszőr Giesz János 
majd pedig Nagy Sándor vette át. Az 
Ő munkásságuk is kellet és kell ahhoz, 
hogy a ma 75. születésnapját ünneplő 
torna klub ott tartson, ahol most tart.

Köszönet érte!

És közben ne feledkezzünk meg arról 
sem, hogy bár a CSTK húzó szakosz-
tálya a labdarúgás, van nekünk egy 
méltán híres asztalitenisz szakosz-

tályunk is, melynek játékosai hazai 
szinten a legmagasabb osztályban, az 
extra ligában játszanak. De mára már 
van kézilabda, és karate szakosztálya 
is a klubnak.

Most pedig megkérem Pista bácsi 
családjának tagjait, hogy a 75 éves 
évfordulóra készített emlékművet 
leplezzék le, és helyezzük el közösen 
a megemlékezés koszorúit!”

A rendezvényünket támogatták: 

Bederna Vilmos CBA Príma, Csákvár 
Város Önkormányzata, Csuta Zsolt 
Csuta Cukrászda, Dornyi Tibor, Eu-
rópa Pékség, Fehér István, Fehérné 
Csákány Anita, Gengeliczki Attila, Gu-
lyás Gábor, Hartégen Gyula, Herczog 
Attila, Kaszap Imréné Márti virágbolt, 
Knausz Csaba, Krasztina Zoltán, Keszt-
helyi László, Lipóti Pékség és Kávézó, 
Némedi István, Ódor György, Power 
Belt Kft. Knapp Tibor, Saller Molnár 
Gyula, Schmidt Gergely, SOSO Föld-
szer Kft., Takáts István, Tóth Zoltán, 
Turány Gyula, Váli János, Vida Tamás, 
Viszló Levente Pro Vértes Nonprofit 
Zrt., Weidinger Pál.
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A környezettudatos nevelés jegyében 
iskolánk bekapcsolódott a Sulizsák 
programba, amit a Szülői Munkakö-
zösség is támogatott. Felhívásunkra 
1936 kg ruha érkezett. Június 11-én 
ruhabörzét rendeztünk, június 21-én 
pedig a cég megvásárolta a ruhákat 
az iskolától, továbbította a használt-
ruha-feldolgozóba, ahol a ruhanemű-
ket és a cipőket egyesével válogatják 
majd át, szortírozzák, osztályozzák. A 
jó minőségű ruhák ezáltal esélyt kap-
nak arra, hogy új gazdát találjanak, 
a nem használható darabok géptisz-
tító rongyként, ipari alapanyagként 
kerülnek újrahasznosításra, így a fe-
leslegessé vált ruhadarabok visszake-
rülnek a körforgásba A nemes célon 
túl, nagy örömünkre 146.800 Ft gyűlt 
össze, ami a Csákvári Iskola Tanuló-
iért Alapítvány számlájára került, 
hogy a gyermekek javára fordítsuk 
majd.  Köszönjük azoknak a kollégák-
nak, akik felkarolták ezt a programot, 
a kedves szülőknek, akik támogattak 
minket, és mindenkinek, aki segített! 
Nem utolsó sorban azoknak a diá-
koknak, akik örömmel kivették a ré-
szüket a munkából: Fekete Kíra, Nász 
Alexandra, Cserni Csaba, Asztalos 
Dominik, Veigl Áron, Ujcz Anna.

Június 14-én megtartottuk a hagyo-
mányos jutalomosztást. Ezen a szép 
napon számos oklevelet és aján-
dékot osztottunk ki a gyerekeknek, 
amelynek zömét iskolánk alapítvá-
nya finanszírozta. Azok a diákok, akik 
a tanév során olyan típusú versenyen 
értek el helyezést, amellyel nem járt 
automatikusan elismerés, most ve-
hették át jutalmukat az iskola veze-
tőségétől.

sírjánál is lerótta kegyeletét a cso-
port.  Megcsodálták Erdély legneve-
zetesebb látnivalóját a Békás-szorost 
és a Gyilkos-tavat is. Székelyudvar-
helyen Benedek Elek, és II. Rákóczi 
Ferenc szobra sem maradt ki a prog-
ramból. A gyönyörű székelykapuk, 
Petőfi Sándor eltűnésének helyszíne, 
Gyulafehérvár, a gyönyörű tájak szép 
élményt jelentettek a gyerekeknek. 
Kőműves Kelemen balladájából is-
mert Déva váránál találkozott a két 
csoportunk. A Hunyadi család vaj-
dahunyadi várkastélya, az aradi vér-
tanúknak állított Szabadság-szobor 
mind-mind maradandó emlék lesz 
számukra. Az utazás során mindvégig 
kitartott az útravalóul kapott ásvány-
víz, amit Bakonyi János szállított a 
buszhoz a gyerekeknek. Még egyszer 
köszönjük az adományt, és a fuvart 
is!

A Nemzeti Összetartozás Napja alkal-
mából mi itt az iskolában, kiránduló 
csoportjaink pedig Erdélyben éne-
kelték Szarka Tamás Kézfogás című 
dalát.

A tanév utolsó napjaiban kisebb ki-
rándulások is zajlottak, például a két 
első osztály június 10-én a Geszner-
háznál járt. Nagyszerű programmal 
várta őket Becse Ildikó és Szalai Gá-

bor. A madarak és fák napjáról, gyó-
gyító növényekről hallhattak, majd 
gyógytea kóstolásra is sor került. Az 
interaktív sétával összekötött ma-
dárgyűrűzés különösen nagy élmény 
volt az egykori grófi Pagonyban.

A nagyobbak június 10-én Sohonyai 
Edit előadását hallgatták meg közös-
ségi házunk színháztermében. Az író-
nő interaktív eszközökkel mutatta be, 
hogy a szavak mellett viselkedésünk, 
gesztusaink mennyire kifejezőek, 
„beszédesek”. Hangsúlyozta, hogy 
fontos a családokban együtt töltött 
minőségi idő.

A 2021/22-es tanévben az OKÉ ma-
gazin (havonta megjelenő iskolai 
magazin) egy országos, 8 fordulós 
versenyt hirdetett Kincsvadászat 
címmel. Minden hónapban egy 
feladatsort kellett megoldaniuk a 
gyerekeknek. A feltett kérdésekre a 
választ az aktuális újság hasábjain ta-
lálták meg a kisdiákok. Nagy izgalom-
mal várták minden hónapban a ma-
gazin és a feladatsor megjelenését. 
A megoldásokat az interneten kellett 
visszaküldenünk és a megoldásért 
egy kulcsszót kaptak. Ezeket kellett 
rárajzolni az osztály által készített 
kincses térképre. Az utolsó feladat-
sor megoldásával a kincses térképet 
is be kellett küldeni. Az egész éven át 
tartó verseny díjazása az volt, hogy 
országosan évfolyamonként az első 
5 legjobban teljesítő csapat 30000-
30000 forint értékű könyvcsomagot 
és könyvespolcot nyert. Óriási öröm 
volt a 4.a osztály számára, hogy a fő-
díj nyertesei között lehetett! Boldo-
gan lapozgatták a gyermekek a juta-
lomkönyveket. A következő tanévtől 
már ötödik osztályosok lesznek, de a 
jutalmat viszik tovább magukkal az új 
osztálytermükbe.  Szép lezárása volt 
ez az alsó tagozatos életüknek. Na-
gyon büszkék vagyunk a gyerekekre, 
és köszönjük szépen a tanító nénik 
munkáját!

A hónap elején 96 diákunk volt Er-
délyben a Határtalanul program ke-
retében. Sokat vártunk erre (2019 
óta), és sokat dolgoztunk érte, mire 
végre megvalósult a járványügyi 
helyzet miatt többször elhalasztott 
utazás. Az időközben elballagott 
gyermekek helyett a mostani 6-7-8. 
évfolyamos tanulók tölthettek pár 
csodálatos napot Erdélyben. (Egyik 
csoport négyet, a másik ötöt.) A Ki-
rály-hágónál gyönyörködhettek a pa-
norámában, Körösfő templomában, 
majd a vásárban megnézhették a 
kalotaszegi fafaragások és hímzések 
sokaságát. Kolozsvár nevezetessé-
gei sem maradtak ki; Főtér, Szent 
Mihály templom, Fadrusz János: 
Mátyás király lovas szobra és szülő-
háza, amit megkoszorúztak diákja-
ink. Megtekintették a Babes-Bolyai 
Tudományegyetem épületét, mint a 
kinti magyarság kulturális fellegvá-
rát. A Tordai-hasadékban túráztak, 
és a Sóbánya 150 m mélységébe is 
lesétáltak. Különleges élményt adott 
a bánya mélyén az óriáskerék, és fel-
nőtt kíséretében a csónakázás a sós 
tóban. Csákvár testvértelepülésén, 
Makfalván is jártak tanítványaink. Ko-
rond főként az ajándékvásárlás hely-
színe volt. Farkaslakán Tamási Áron 

Június az iskolában
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Weidinger Áron volt az, akiknek csak 
jeles szerepel a bizonyítványában. 
Mindhárman nevelőtestületi dicsé-
retben részesültek. Példamutató ma-
gatartásukért, szorgalmukért, verse-
nyeken elért eredményikért, iskolai 
és városi rendezvényeken való em-
lékezetes szereplésükért igazgatói di-
cséretben Bodnár Barnabás, Plántek 
Kornélia és Zelizi Natália részesült.

18 tanuló, akik az iskolai élet vala-
mely területén kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak, az osztályközösség 
meghatározó tagjai voltak, vagy segí-
tőkészségükkel tűntek ki, könyvjutal-
mat vehettek át.

Június 18-án rendeztük a tanévzáró 
ünnepséget, amelyen a harmadik 
osztályos tanulók vidám műsorát 
láthattuk. Ekkor búcsúztattuk három 
nyugdíjba vonuló kollégánkat is. Eb-
ből az alkalomból Nemesné Németh 
Márta, Szenttamásiné Csernay Éva 
és Kunstár Béla Márton Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet vehetett át. 
Köszönjük szépen áldozatos munká-
jukat! Mindig a gyermekek érdekeit 
szem előtt tartva dolgoztak, erősí-
tették tantestületünket. Nagyon jó 
egészséget kívánunk nekik, boldog 
nyugdíjas éveket! Mindig szívesen 
látjuk őket. Kiemelkedő szakmai te-

Tantestületünk egy kellemes kerti sü-
tögetéssel zárta le a tanévet. Kedves 
kollégánk kertjében felállítottuk a 
Horgász Egyesület sátrát és padjait, 
eszegettünk, beszélgettünk, táncol-
tunk és jól éreztük magunkat. Min-
denkinek jólesett ez a kis levezetés. 
Igaz, hogy a munkának még nincs 
vége, de más keretek között folytat-
juk június 15. után.

Június 15-én, a várva várt utolsó ta-
nítási napon, nyolcadikos diákjaink 
énekelve körbejárták iskolánk min-
den szegletét. Este pedig sor került a 
szerenádra, az alakuló téren. Miután 
a gyerekek dalaikkal elbúcsúztak a 
tanároktól, közös tánccal szereztünk 
egymásnak emlékezetes perceket. 
Ezután a pedagógusok süteménnyel, 
szendviccsel, rágcsálnivalóval, üdítő-
vel vendégelték meg a diákokat. Szép 
estét töltöttünk együtt.

A ballagás június 17-én került meg-
rendezésre. A hetedikesek a hagyo-
mányoknak megfelelően szépen 
feldíszítették az épületet, mindent 
megtettek, hogy méltóképpen bú-
csúztassák diáktársaikat. A nyolc 
éven át kitűnő eredményt elért ta-
nulók minden évben az igazgatótól 
vehetik át bizonyítványukat. Most 
Biró Eszter, Magasi Kincső Sára és 

vékenysége elismeréseként minisz-
tériumi elismerő oklevelet vehetett 
át Pállné Klupács Ibolya intézmény-
vezető-helyettes. Gratulálunk a szép 
elismeréshez, és további sok sikert 
kívánunk!

A meghitt pillanatok után jó hírekkel 
zártuk a tanévet: remek eredmé-
nyek, 160 iskolai színházbérlet, sok 
jó táborozási lehetőség adott okot a 
vidámságra. De kétségtelenül az idén 
is a tanév bezárását jelentő mondat 
aratta a legnagyobb sikert.

A bizonyítványában mindenki haza-
vihette Tessely Zoltán képviselő úr 
ajándékát, ami egy belépőjegy volt 
a Csodák Palotájába az Álmok Álmo-
dói interaktív tudománytörténeti ki-
állításra. A kitűnő tanulók az idén is 
megkapták a belépőkupont a Fővá-
rosi Nagycirkuszba. 

Sok szép élményt kívánunk minden 
diákunknak!

Június 20-án indult is a napközis Er-
zsébet-tábor első turnusa, 83 kisdiák 
részvételével. Sok színes programot, 
napi négyszeri étkezést tudtunk 
biztosítani, ingyen. Pedagógusaink 
mindent megtettek, hogy a temati-
kus programok mellett, az életkori 

sajátságokat figyelembe véve ele-
gendő szabadidőt is biztosítsanak 
a gyermekeknek. A napi program a 
következő öt téma alapján épült fel: 
1. Sport, egészségtudatos életmód 2. 
Környezettudatosság, természeti ér-
tékeink és környezetszépítés 3. Mű-
vészeti nevelés, kulturális öröksége-
ink, hagyományőrzés, kézművesség 
4. Önismeret, közösségépítés, kom-
petenciafejlesztés 5. Kirándulás

Különböző előadások, foglalkozások 
(tájfutó, mentős, méhész, fazekas), 
múzeumlátogatás, táncház, sorver-
senyek, pusztabuszozás és a játék 
ezer formája gazdagította a progra-
mot. Vendégünk volt a Barkácsmackó 
műhely, akiknek segítségével min-
denki elkészíthette saját plüssmackó-
ját, amit haza is vihetett. A kézműves 
foglalkozáson túl sok érdekességet 
tudhattak meg a gyerekek a mackók-
ról. A kirándulás helyszíne a Pákozdi 
Pagony Vadaspark és Arborétum 
volt. A természeti értékek megte-
kintésén kívül lehetőségük nyílt a 
gyerekeknek a játékra, az önfeledt 
szórakozásra is. A kacsás tó, a ma-
dárröptető, a különböző állatok és a 
múzeum megtekintése után birtokba 
vehették a tanulók a rönkjátszóteret 
és felmentek a kilátótoronyba is. A 
tartalmas hét után élményekkel tele 
mentek haza a gyermekek. Sok új ba-
rátság is köttetett. Reméljük, a többi 
turnus is ilyen jól sikerül majd!

Gyönyörű nyarat, jó pihenést kívá-
nunk mindenkinek!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Iskolánk nyári ügyeleti rendje:

minden szerdán
8:00-12:00 között

Elérhetoség:

Titkárság: 0622/877-104
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Eseménynaptár
2022.7.1. – 8.31.

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) 2022.08.14-18. (vasárnaptól-csü-
törtökig)

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

JÚLIUS
16. 17.00 Zenés áhítat (szombat)
17.  11.00 Istentisztelet (vas.)
22. 17.00  Táborzáró áhítat (péntek)
24.  11.00 Istentisztelet (vas.)
31.  11.00 Istentisztelet (vas.)

AUGUSZTUS
  5. 17.00 Zenés áhítat (péntek)
  7. 11.00  Úrvacsorai istentisztelet (vas.)
14. 11.00 Istentisztelet (vas.)
21. 11.00 Istentisztelet (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)

Nyári táboraink:
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

Július hónap igéje:
„Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után.”
Zsolt 42,3

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

Július
Július
Július
Július
Július
Július
Augusztus
Augusztus
Augusztus

11. h.
14. cs.
18. h.
21. cs.
25. h.
28. cs.
1. h.
4. cs.
8. h.

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

Iskolai ballagás
Segítség, kamasz lettem!
Mesélő megyék, magyar zarándokút
Iskolai ballagás (ism.)
Fejér Holló Diákszínpad
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Mesélő megyék, magyar zarándokút (ism.)
XX. Komárom - Esztergom megyei Gyermek
és Ifjúsági Fúvószenekari Fesztivál (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Hazánkban július 1-je a magyar egész-
ségügy napja, másik nevén Semmel-
weis Nap és a Köztisztviselők, kormány-
tisztviselők napja. 

E két jeles alkalomból 2022. július 1-jén 
a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház-
ban köszöntöttük városunk minden 
egészségügyi dolgozóját, orvosokat, 
ápolókat, asszisztenseket, védőnőket, 
mentősöket, szociális dolgozókat, tech-
nikai dolgozókat és mindazokat, akik a 
mindennapokban településünk lako-
sainak egészségügyi és szociális ellátá-
sában kiemelkedő szerepet vállalnak, 
valamint a közigazgatásában dolgozó 
valamennyi munkavállalót, köztisztvi-
selőt, akik az önkormányzati igazgatás 
működésében és a lakosság ellátását 
egyaránt szolgáló tevékenységekben 
nagy szerepet vállalnak. 

Illés Szabolcs polgármester úr a követ-
kező szavakkal köszönte meg az egész-
ségügyi dolgozók és a köztisztviselők 
munkáját: 

„Különös jelentőséget ad a mai 
napnak, hogy az egészségügyben 
dolgozók munkája iránti megbecsülést 
kifejezendő, Magyarországon immár 
11 éve munkaszüneti nap az egész-
ségügyben dolgozók számára. Ma 
ünnepeljünk tehát! Ünnepeljük sike-
reiket, eredményeiket! Hálásak va-
gyunk Önöknek azért a kegyelemért, 

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesü-
let június 03-án tartotta a Beszélges-
sünk sorozat idei harmadik alkalmát. 
Megszervezője és házigazdája Tóth 
Árpádné Marika volt.

Ugrits Margitkával 2014-ben készített 
film vetítésével emlékeztünk meg az 
1944-ben halálba hurcolt csákvári 
zsidó honfitársainkról. A rettenetes 
eseményre emlékeztetett - a kiállítá-
si teremben ez alkalomra elhelyezett 
- csákvári visszaemlékezések egész 
sora, egy visszatérttel felvett jegyző-
könyv másolata, s néhány szimbolikus 
tárgy.

Megnéztük azt az amatőr filmet is 
mely 2014-ben készült egy csákvári 
csoport auschwitzi látogatásán. (Ma-
gam akkor nem jelentkeztem erre az 
útra, mert a múlt század hatvanas 
éveinek közepén volt alkalmam ott 
járni, és az egy életre nyomot hagyott 
bennem. Egyébként akkor még mesz-
sze nem volt ilyen látogatói forgalom, 
mint amit a filmen láthattunk.)

2014-ben az évfordulós megemléke-
zés alkalmából készült el a csákvári 
emlékmű is a Rákóczi utca végén.

Az est vendége volt Seres László, aki-
nek nemrég jelent meg Láger sztornó 
című könyve. Én magam a könyvet 
- előtte egy héttel -  két este elolvas-

Képünk van róla

hogy ilyen magasztos hivatást gya-
korolnak: minden nap nyújtanak va-
lamit embertársainknak, akiknek 
gyógyulásából, fájdalmuk enyhüléséből 
újra és újra erőt merítenek a mindenna-
pi munka során!”

„Köszönöm a lelkiismeretes munkavég-
zést, a testületi döntések végrehajtását, 
a városban élő emberek mindennapi 
életének segítését, az ügyes-bajos dol-
gaikhoz nyújtott segítséget. Azt az ál-
dozatos munkát, amit végeztek a lehető 
legmagasabb minőségben végeztétek 
el. Tették ezt annak ellenére, hogy a vi-
lágjárvány miatt olyan rendkívüli körül-
mények között kellett dolgozni (home 
office-ban, otthonról, vagy éppen a 
megfertőződés kockázatát vállalva a 
hivatalban), amire a mi életünkben ko-
rábban nem volt példa. A hivatal viszont 
helyt állt, és ez annak köszönhető, hogy 
minden egyes köztisztviselő megtette a 
kötelességét.” 

Rendezvényünket jelenlétével megtisz-
telte a Fejér Megyei Szent György Egye-
temi Oktató Kórház főigazgatója Prof. 
Dr. Bucsi László, és ápolási igazgatója 
Nyakas Eszter.

Rendezvényünkön Somogyi András 
szórakoztatta a vendégeket, akiknek a 
helytállását, a lelkiismeretes és odaadó 
munkáját a műsort követően egy szál vi-
rággal köszöntünk meg. Rendezvényün-
ket állófogadással zártuk.

Semmelweis Nap és köztisztviselok, 

kormánytisztviselok napja

tam. Nem könnyű olvasmány, de lebi-
lincselő. Meglehetősen szokatlan az, 
ahogy próbálja feldolgozni/feldolgoz-
tatni a feldolgozhatatlant.  Elsősorban 
a könyvről kérdezte Marika a szerzőt, 
de megtudhattuk, hogy a szerző csak-
nem felnőtt fejjel tudta meg, hogy ő 
maga is zsidó származású.

Ez a szó egyébként egyáltalán nem 
szerepel a könyvben. Mindenhol „bi-
zonyos származásúak”-at olvasha-
tunk. Úgy gondolom, hogy ezzel még 
súlyosabbá teszi a továbbgondolást, 
hisz a magyar bizonyos szó azon keve-
sek közé tartozik, melynek több jelen-
tése is lehet, jelenthet akár bizonyta-
lanságot is.

Az, hogy a téma a mai napig feldol-
gozatlan népünk gondolatvilágában 
nyilvánvaló. Ennek több okát is tudni 
vélem. Reménykedem abban, hogy 
a legkisebb tényező a tudatos ellen-
séges érzület. Van tájékozatlanság és 
talán a legfontosabb a nemzedékeken 
továbböröklődő bűntudat. Bűntudat 
azért, hogy egy országcsonkítás után 
felmenőink egy országon belüli nem-
zetcsonkítást is segítettek vagy tűrtek.

Seres László nagyon fontos megjegy-
zése volt a beszélgetésben, hogy ő 
nem a gyűlöletet, hanem a közönyt 
tartja a legveszélyesebbnek.

Bokodi István

Emlékezés könyvbemutatóval
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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: augusztus 1.

Csákvári Hírmondó

Borda Gábor takarmányboltja

Király
takarmány
néven várja kedves vásárlóit.
Csákvár, Kertész u. 2.

MEGNYITOTTUNK!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hirdetések

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

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Majer István temetésén meg-
jelentek, sírjára koszorút, virágot he-
lyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 

Gyászoló Család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Adamek Józsefné temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot he-
lyeztek el, mély gyászunkban osztoztak. 

Gyászoló Család

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

A Csákvári Vértesalja Földtulajdonosi  Közösség 
felhívja tagjainak figyelmét, hogy a Csákvári Vértesalja Vadásztársaság

területén lévő földterületek után járó 

2022. évi haszonbérleti díj 
(1000 Ft/ha) kifizetésére kerül sor.

A kifizetés helye, ideje: 
Csákvár, Floriana Könyvtár és Közösségi Ház, Láng ház

2022. 08. 10. 17.00 - 19.00

A kifizetéskor személyi igazolványt
és a tulajdonjogot igazoló iratokat be kell mutatni!

Nem tulajdonos, csak tulajdonosi meghatalmazással veheti fel a bérleti díjat.
A haszonbérleti díj átutalással történő kifizetését írásban kell kérni Fülöp Zoltán

földtulajdonosi képviselőtől a bankszámlaszám megadásával.

Örömmel tudatjuk, hogy meg-
érkezett...

2022. június 1-jén Balogh Noel 
László a Vörösmarty utcába,
2022. június 1-jén Szabó Me-
dárd Dávid a Káposztás kertbe,
2022. június 2-án Sebestyén 
Botond a Luther utcába,
2022. június 11-én Simon 
Doroti Sára a Kossuth utcába,
2022. június 25-én Nagy Bo-
tond a Rákóczi utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Királyné Klébert Edina Tel.: 06-20-587-3797

NYITVATARTÁS
Hétfő 1400-1800

Kedd: 1400-1800

Szerda: 1400-1800

Csütörtök: 800-1200 1400-1800

Péntek: 1400-1800

Szombat: 800-1200

Vasárnap: ZÁRVA

HÉDI KOZMETIKA
SZOLGÁLTATÁSAIM

•  festések (szemöldök, szempilla), szemöldöklaminálás
•  1D műszempilla építés, szempilla lifting
•  tisztító arckezelések (minden korosztály számára)
•  anti-aging (fiatalító, ránctalanító kezelések, mezopeptid kezelés,
   szemkörnyék kezelés)
•  AHA –savas kezelések
•  arc – nyak dekoltázs masszázs
•  gyanták
•  füllyukasztás, orrbelővés
•  sminkek – minden alkalomra
•  alakformálás, cellulit kezelés

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

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


