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Színes iskolai beszámoló, és ta-
nulóink versenyeredményei.

A házszámtábla kihelyezésé-
nek szabályairól olvashatnak.

Csákvár Város Képviselő-testü-
letének írásos tájékoztatója.

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

Ingyen 
kör 
a vidám-
parkban 
a 
Floriana 
Napon!
Csákvár Város Önkormányzata 2022. 
augusztus 20-án ismét megrendezi a 
Floriana Napot a Pihenőparkban. 
A hagyományokhoz híven az idei év-
ben is lesz vidámpark, ahol kicsik és 
nagyok felhőtlenül szórakozhatnak.
Önkormányzatunk a 0-14 éves korú 
csákvári gyermekek részére 11-15 
óra között egy ingyenes kört biztosít 
egy szabadon választott játékra, a 
dodzsem kivételével.
Feltétel: regisztráció a rendezvény 
információs pultjánál, ahol a szülő/
kísérő aláírásával igazolja az ingyenes 
körre jogosító tallér átvételét, melyet 
a játék üzemeltetőjének kell átadni.

Floriana Nap2022. 08. 20.

Csákvári pihenopark

10.00–18.00 Kézműves falu a PihenőParKban
	 	 	 KézműveseK	és	termelőK	KiraKodóvására,	bemutatója

11.00–18.00 néPi Játszóház 
   (Kézműves	foglalKozásoK	arcfestés,
	 	 	 agyagozás,	gyöngyfűzés…	stb.)	   

11.00–11.45  miamanó OlimPiáJa
	 	 	 interaKtív	mesejátéK	
	 	 	 előadja:	játéKoK	palotája	társulat

12.00  várOsebéd
	 	 	 (ingyenes)

Csákvár Város Önkormányzata
Floriana Könyvtár és Közösségi Ház

A programváltozás jogát fenntartjuk!

14.00–14.40 "erdei zene-bOna" 
	 	 	 a	candymen	duo
	 	 	 interaKtív	zenés	gyereKműsora

14.40–15.00 álOmtánc haJnival

15.00–15.30 ÖnKOrmányzati

   szent istván-naPi ünnePség
15.40–16.00 álOmtánc haJnival

19.30–20.10 lOla

20.30

egészségsátor,	bÜfé,	vidámparK
önKormányzatunK	a	0-14	éves	Korú	csáKvári	gyermeKeK	
részére	11-15	óra	Között	csáKvár	tallér	ellenében	
egy	ingyenes	Kört	biztosít	egy	szabadon	választott	játéKra,	
a	dodzsem	Kivételével.

14.00 CandyMan Duo

19.30 Lola
20.30 

tOvábbi PrOgramJainK
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Képviselő-testületi döntések
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2022. július 26. napján tartotta munkaterv 
szerinti rendes ülését, amelyen a két ülés között 
végzett munkáról és a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása előtt, 
a képviselő-testület Fehér Imre képviselőt, a Pénz-
ügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság tagjává 
választotta.

Döntöttek a képviselők, a TOP-2.1.3-16-
FE1-2021-00016 azonosító számú, „Csákváron útfel-
újítás és csapadékvíz elvezetés” tárgyában indított, 
a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdet-
mény közzétételével induló, általános, nyílt közbe-
szerzési eljárásban (EKR001615382021) a kivitelező 
kiválasztásáról. Ezek alapján a Kálvária utcát érintő 
útfelújítás és csapadékvíz elvezetés kivitelezője a ta-
tai Széles Út Építőipari és Szolgáltató Kft lesz.

Feladatellátási szerződés módosítására irányuló 
kérelmek érkeztek az egészségügyi szolgáltatók-
tól. Az egészségügyi alapellátás önkormányzati 
feladat, amelyet Csákvár Város Önkormányzata 
egészségügyi feladat-ellátási szerződésen keresz-
tül lát el, az új feladat-ellátási szerződésekben a 
rendelési idő prevenciós ellátás miatt egy órával 
meghosszabodik, a Csák és Társa Háziorvosi Bt., a 

Felhívom azon ingatlantulajdonosok figyelmét, 
akik még nem tettek eleget házszámtábla kihelye-
zési kötelezettségüknek, hogy a tulajdonukban, 
illetve használatukban álló lakóházas ingatlanok 
utcafronti épületrészén vagy a közterülettel hatá-
ros kerítésen a házszám jelzésére szolgáló táblákat 
haladéktalanul szíveskedjenek kihelyezni!

A házszámtábla kihelyezésének szabályait Csák-
vár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a  közterületek elnevezéséről, elnevezésük meg-
változtatásáról és a házszámozás rendjéről szóló 
20/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet (a továb-
biakban: Ör.) 13-15. §-a  az alábbiak szerint szabá-
lyozza. 

Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlant a megfe-
lelő házszámtáblával ellátni, és a  karbantartásáról 
a saját költségén gondoskodni. A tábla kihelyezé-
sét a használatbavételi engedély jogerőre  emelke-
dését követő 30 naptári napon belül, a szükséges 
cserét, a hiány, vagy megrongálódás észlelésétől 
számított 15 naptári napon belül a tulajdonos kö-
teles elvégezni.

A házszámtáblát a gyalogos kapubejáróval szem-
ben állva, közterületről, illetve a magánútról jól 
látható helyen, a házfalra vagy a közterülettel ha-
táros kerítésre kell elhelyezni.

Mandula-2002.” Egészségügyi Bt., ReforMed Kft., 
Zsigmond és Zsigmond Egészségügyi Szolgáltató 
Bt. szerződéseiben.

Vételi szándékot nyújtottak be az önkormány-
zathoz, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező Csákvár, 078/2 hrsz-ú ingatlanra. Az ingat-
lan most került leválasztásra a szennyvíztisztító 
telepről Kérelmező a jelenlegitől eltérő gazdasági 
tevékenységet kíván folytatni a területen, melyhez 
szüksége lesz a helyi építési szabályzat módosítá-
sára. Ennek ismeretében, valamint az állati hulla-
dék gyűjtőhely áthelyezésének ismeretében tette 
meg ajánlatát a magánszemély. 

A vagyonrendeletnek megfelelően forgalmi érték-
becslést készült az ingatlanról, amely szerint az 
értéke 4.900.000 Ft, az értékesítés ezen az áron 
történt. 

A képviselő-testület döntött lakossági kérelem 
alapján a Csákvár 910/1-tól 922/1-ig tartó hrsz-ú 
ingatlanok hétvégi házas üdülőterületből „Üh-1” 
építési övezetből, kertvárosias lakóterületbe „Lke-
3” jelű építési övezetbe kerülnek átsorolásra. A 
módosítás a Településszerkezeti terv, illetve a HÉSZ 
módosítását tette szükségessé.

A képviselő-testület véleményezte a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési dí-
jakról szóló 11/2021. (V.28.) önkormányzati rende-
let módosítását, illetve a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevéte-
léről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
11/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosí-
tását.

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.

Rendeletek:
15/2022 (VII. 27.) az önkormányzat és intézményei 
2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

16/2022 (VII. 27.) Csákvár Nagyközég Helyi Épí-
tési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról 

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Házszámok kihelyezése
 A házszámtáblán a ház számozásán kívül a közte-
rület neve is szerepelhet, más szót vagy szöveget 
szerepeltetni tilos. A házszámozás tábláján a köz-
terület elnevezése nem térhet el az önkormányzat 
határozatában szereplő névtől.

A nem valóságos állapotnak megfelelő, hiányzó, 
vagy nem a megfelelő módon kifüggesztett ház-
számtáblák pótlására, lecserélésére a jegyző a tu-
lajdonost kötelezheti.

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 13/2018. (XI. 5.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 6. §-a értelmében a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást tanúsít az az ingatlantulajdonos, aki a 
közterületek elnevezéséről, a házszámozás rend-
jéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaktól 
eltérően  a közterületi tábla ingatlanára történő 
kihelyezését akadályozza, az ingatlanára kihelye-
zett közterületi tábla láthatóságát, tisztaságát nem 
biztosítja vagy a  házszámtábla beszerzéséről, ki-
helyezéséről nem, vagy nem megfelelően, szükség 
szerinti cseréjéről, pótlásáról nem, vagy nem meg-
felelő időben gondoskodik.

A Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján  a közössé-
gi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
elkövetőjével szemben  figyelmeztetést tartalma-

zó döntésnek vagy  természetes személyek esetén 
kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén két-
millió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabá-
sának van helye.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a ház-
számtábla kihelyezése nemcsak kötelezettség, de 
ezzel elősegítik az Országos Mentőszolgálat, a Tűz-
oltóság, a Rendőrség munkáját illetve a 2022. évi 
népszámlálás eredményes lebonyolítását is.

Bízom benne, hogy a felhívásnak eleget tesznek 
és nem kell intézkedni a fenti szabályok figyelmen 
kívül hagyása miatt a kötelezés elrendelése érde-
kében!

Kiss Jolán sk.
címzetes főjegyző
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Tisztelt Csákváriak!

A 2022. május havi Hírmondóban út-
jára indult a Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat cikksorozata, amelyben a 
csákvári jelzőrendszer tagjaival közö-
sen arra vállalkozunk, hogy bemutas-
suk a gyermekvédelmi rendszernek 
a helyi szintű működését. Terveink 
szerint minden hónapban a csákvári 
jelzőrendszer egy- egy tagja fogja a 
saját, intézményén belüli gyermek-
védelmi tevékenységét bemutatni, 
hangsúlyozva a települési rendszer-
ben betöltött szerepét. Ennek a cikk-
sorozatnak a következő részeként, az 
alábbiakban a Lorántffy Református 
Óvoda és Bölcsőde tájékoztatóját ol-
vashatják: 

A Lorántffy Református Óvoda és 
Bölcsőde többcélú közös igazgatású 
intézmény, amely óvodai nevelést 
és önálló intézményi egységben böl-
csődei ellátást biztosít. Az intézmény 
fenntartója a Csákvári Református 
Egyházközség. Az intézménynek két 
gyermekvédelmi felelőse van. Az óvo-
da gyermekvédelmi felelőse Burai Zol-
tánné óvodapedagógus, a bölcsőde 
gyermekvédelmi felelőse Márkusné 
Som Noémi bölcsőde szakmai vezető, 
akik heti szinten kapcsolatban vannak 
egymással, és a gyermekvédelmi ak-
tuális információkat megosztják az 
érdemben érintett kolléganőkkel, va-
lamint gyermekvédelmi kérdésekben 
segítik őket. A Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat által szervezett havi szak-
maközi beszélgetésen általában részt 
vesznek.

Az intézmény fontos feladata gyer-
mekvédelem szempontjából a pre-
venció és a korrekció. Ez kihat a 
bölcsődében, óvodában gondozott, 
nevelt kisgyermekekre és családjaik-
ra.  A gyermekvédelmi munka nagy-
mértékű odafigyelést igényel, mert 
a kisgyermekek nem tudnak életko-
ruknál fogva fellépni közvetítőként a 
család és az intézmény között. 

A családdal való kapcsolattartás 
alapvető, folyamatos odafigyelést, 
és összefogást kíván a gyermekek ja-
vára. A bölcsődei, óvodai kapcsolat-
tartás formái: napi kapcsolat, szülői 
értekezlet, családlátogatás, egyéni 
beszélgetések, fogadóórák.

A kisgyermekkorban a nevelés el-
sődleges színtere a család. Amikor a 
kisgyermek szocializációja kiegészí-
tendő, vagy elmarad a megfelelőnek 
ítélhetőtől, akkor a bölcsődei, óvodai 
gondozás, nevelés segítségével van 
lehetőség a zavarok enyhítésére, 
majd megszüntetésére.  A bölcső-
dénkből az óvodánkba átkerült gyer-
mekeknél, amelyeknek a családja 
kapcsolatban áll a csákvári Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálattal, jobban 
követhető, és a két gyermekvédelmi 
felelősnek nagyobb rálátása van a 
család problémájára.

A bölcsődei, óvodai nevelés a csalá-
di neveléssel együtt, azt kiegészítve 
szolgálja a gyermek fejlődését. Mai 
modern világunk gyorsan változik, 

Gyermekeink védelmében

mely magával hozza a társadalom 
legkisebb egységének a családnak a 
változását. 

Gyakorlati tapasztalataink azt mutat-
ják, hogy napjainkban a szülők nagy 
része bizonytalan a gyermeknevelés, 
gondozás területein. A tradicionális 
magyar gyermeknevelés talaján fel-
nőtt szülők szembetalálkoznak a nyu-
gati társadalomból beáramló liberá-
lisabb gyermeknevelés eszméivel. 
Ennek következménye, hogy nem 
találják a helyes utat a gyermekne-
velésben. Tapasztalt óvodapeda-
gógusok, kisgyermeknevelők egyre 
inkább azt látják, hogy a mai kisgyer-
mekek mások, mint a 10 évvel ezelőtt 
bölcsődében, óvodában nevelkedett 
társaik. Nyugtalanabbak, szokásaik 
kialakulatlanok, hiányzik a rendsze-
resség, a biztonságos napirend, a 
rendszeres és egészséges étkezés, a 
kiszámíthatóság, a következetesség.  
Mindezek következményeképpen a 
szülőkkel való együttműködés ne-
hézkessé válhat, majd gyermekvé-
delmi problémák keletkezhetnek.

Fontosnak tartjuk, hogy a nevelői 
munkánk a családi nevelésre épül-
jön, kiegészítve azt, azzal összhang-
ban legyen. Ennek alapja a csalá-
dokkal kialakított jó kapcsolat. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a gyermeket 
nevelő családok megismerésére, a 
velünk való jó kapcsolat kialakítá-
sára és fenntartására. A személyes, 
csoportos beszélgetések, a közös 

 „ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan”  (1János 3:18)

programok, tevékenységek ezért is 
lényegesek.

Mint minden református intézmény-
ben, úgy nálunk is a kisgyermekek 
Istenhez vezetése elsődleges. Célja a 
családi keresztyén nevelés támogatá-
sa, vagy ha ez hiányzik, akkor a keresz-
tyén élet elindítása, a vallási környezet 
megalapozása. Az elmúlt évben nem 
tapasztaltunk kirívó gyermekvédelmi 
problémát az intézményünkben, jel-
zést nem tettünk a Család- és Gyer-
mekjóléti szolgálat felé, valamint alkal-
mazzuk az utánkövetés módszerét.

Ha a bölcsődében vagy az óvodában 
ilyen, vagy ehhez hasonló problé-
mákkal találkozunk (nevelési hiá-
nyosságok, ráhagyó nevelési stílus, 
mozaik család, családon belül felcse-
rélődött szerepek, más ütemben való 
fejlődés elfogadása), akkor felajánl-
juk a szülőknek az egyéni fogadóóra 
lehetőségét. A szülőknek segítünk 
ismeretszerzést biztosítani a gyer-
meknevelés bármely területén. Az 
intézményünk jó kapcsolatban van a 
Református Egyház Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménnyel, valamint 
a MRE Bethesda Gyermekkórházzal.

A gyermekvédelmi felelősök továbbá 
kapcsolatban állnak a városon belü-
li intézményekkel: Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, Védőnői Szol-
gálat, Esterházy Móric Nyelvoktató 
Német Nemzetiségi Általános Iskola, 
Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde.

tett Erdei vándortábor program része 
volt, ez viszont költségtérítéssel járt 
a szülők számára.

A Balatonra egy iskolából csak 60 
gyermek mehet, ezért sajnos válasz-
tanunk kellett a 86 jelentkezőből. 
A napközis táborokba viszont min-
denkit fogadtunk, akinek kedve volt 
velünk tölteni egy hetet, vagy akár 
mind a hármat! Így heteken keresz-
tül megtelt az iskola zsongással, gyer-
mekkacajjal.

Ez a hónap a gyermekek számára a 
pihenésről, új élmények szerzéséről, 
a játékról szólt. Igyekeztünk ehhez 
minél több segítséget nyújtani a csa-
ládoknak. Napközis jellegű és bent-
lakásos tábort egyaránt kínáltunk 
tanítványainknak.

A három turnus napközis tábor és a 
zánkai bentlakásos nyaralás a Bala-
tonon egyaránt ingyenes volt, mert 
sikerrel pályáztunk az Erzsébet-tábor 
programra. A bakonyi vándortábo-
runk pedig az országosan meghirde-

Július az iskolában
Vakáció, vidámság, táborozás
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hol és hogyan kell segítséget kérniük. 
Bozsik Gábor pedig megmutatta a di-
ákoknak, hogyan zajlik a tűz oltása a 
gyakorlatban. Volt, aki oxigénpalac-
kot próbált fel, és a szírénázást is ki 
lehetett próbálni.

Környezettudatosság, természeti 
értékeink és környezetszépítés: A 
pénteki nap telt ennek a témának 
a jegyében. A vadászkápolnát és a 
Geszner-házat érintő pusztabuszos 
kirándulás során Csákvár természe-
ti értékeire is felhívták a figyelmet, 
beszélgettek a környezettudatos 
magatartásról, mennyire fontos kör-
nyezetünk megóvása, szépségének 
megőrzése. 

Művészeti nevelés, kézművesség, 
kulturális örökségeink, hagyomány-
őrzés: Pedagógusaink próbáltak 
olyan művészeti programokat szer-
vezni, hogy a foglalkozások során 
megtalálják a gyerekek azt a művé-
szeti ágat, ami a legközelebb áll hoz-
zájuk. Hétfőn táncfoglalkozás volt, 
kedden a Hetedhét Zenekar adott 
egy csodálatos interaktív koncer-
tet az új közösségi házban, melynek 
keretében autentikus moldvai tán-
cokkal is megismerkedhettek a gye-
rekek. Andi bohóc zenés, mozgásos 
vidám műsora sem maradhatott ki 
a hét programjából, melynek végén 
lufit hajtogatott. A lányok virágot, 
a fiúk kardot kaptak ajándékba és 
egy rejtvényújságot vihettek haza. 
Csütörtökön délelőtt Kishelyi Simon 
zenész, tánctanár harmonika kísé-
rettel tanított a gyerekeknek német 
nemzetiségi táncokat. Kézműves 
foglalkozásokon papírból hajtogat-
tak különböző állatokat, virágokat. 
Újrahasznosították a wc-papír gu-
rigát, és ceruzatartókat készítettek. 
Újságpapírból durrantót hajtogat-
tak. Gyöngyfűzéssel a gyerekek kre-
ativitását, szépérzékét, türelmét és 
finommotorikáját fejlesztették. 

Kirándulás: Mindegyik turnusban 
a szerdát jelöltük ki a buszos kirán-
dulás napjának. Ezen a héten a Bu-
dakeszire, a Vadasparkba utaztak 
a gyermekek. Animátor mutatta 
be természetes élőhelyeiken az ős-
honos és a betelepült állatvilágot. 
Nagyon érdekes játékokkal /kulcs-
keresés, nyomkövetés/ kötötték le a 
gyermekek figyelmét. Ezután a kisra-
gadozós kört járták végig a csemeték, 
és felfedezték a Vadaspark játszóte-
rét is. Nagyon sok élménnyel tértek 
haza Csákvárra.

A harmadik turnus 66 gyermek rész-
vételével zajlott.

A napközis Erzsébet-táborunk máso-
dik turnusába, júliusban 77 diákunk 
jelentkezett, ebből 30 kisgyermek 
első osztályos, 17 pedig másodikos 
volt. Három tanuló a gánti telephely-
ről jött át hozzánk.

A napközis Erzsébet-táborokban a 
következő témakörök megvalósítását 
tűztük ki célul:

• Önismeret, közösségépítés, 
kompetenciafejlesztés
• Sport, egészségtudatos életmód
•Művészeti nevelés, kulturális 
örökségeink, hagyományőrzés, 
kézművesség
•Környezettudatosság, természe-
ti értékeink és környezetszépítés
• Kirándulás

A rendelkezésre álló összegből napi 
négyszeri bőséges étkezést valósítot-
tunk meg. Az összetartozás jeleként 
Erzsébet-tábor logóval ellátott pólót 
készíttettünk a gyermekeknek. Igye-
keztünk egy olyan programokkal te-
leszőtt ötnapos nyári kikapcsolódást 
összeállítani számukra, amely plusz 
tudást ad számukra, ugyanakkor él-
ményekben is gazdagodnak. 

Önismeret, közösségépítés, kom-
petenciafejlesztés: A táborozás első 
napján délelőtt ismerkedtek egy-
mással, közösségfejlesztő játékokat 
játszottak. A társasjátékok, a csa-
patépítő kreatív foglalkozások és az 
udvari elfoglaltságok egyaránt nagy 
sikert arattak.

Sport, egészségtudatos életmód: 
A tornatermi program mindenna-
possá vált a táborban. A hét elején 
mindenki kapott nagy méretű fej-
lesztő léggömböt, amelyet naponta 
fel kellett fújni a gyerekeknek, így 
erősödött a tüdejük is. Fejlesztette 
a finommotorikát, az ügyességet, a 
figyelmet és a szerialitást is. Csütör-
tökön délután Mini Exatlon pályát 
építettek fel a tornateremben. Pá-
ronként versenyeztek a gyerekek. 
Utána akadálypályák és játékos vál-
tóversenyek, valamint ügyességi 
játékok tették színessé a délutánt. 
Zárásként két csapatos kidobót ját-
szottak. A szabadidős játékoknál a 
fiúk egész héten a focit részesítették 
előnyben. A hulahopp-karikázás pe-
dig nagyon népszerű volt a kislányok 
körében, de az ugrálókötél, sőt a 
homokozókészlet sem maradt gaz-
dátlanul. 

Az egészségünk megőrzésével kap-
csolatban Venguszt Marcell tartott 
foglalkozást a gyermekeknek, és ar-
ról is beszélgettek, hogy baj esetén 
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sóstói természetvédelmi területet 
látogatták meg, ahol egy vezetett 
ökotúrán vettek részt. A két és fél 
órás túra során megfigyelhették a 
növény- és állatvilágot, megmászták 
a madár megfigyelő tornyokat, és 
az ebédre hozott szendvicset is egy 
vadregényes pihenőhelyen fogyasz-
tották el. Kergetőztek a fűzfából font 
labirintusban és óriás pókokká vál-
hattak a fák közé kifeszített hálón. 
A látogatóközpont fogadóterületén 
nagyon ötletes játékok és interaktív 
feladatok várták a gyerekeket.

Délután a Koronás Parkban jártak, 
ami egy rendkívül izgalmas,változatos 
elfoglaltságot biztosító játszótér Szé-
kesfehérvár belvárosában. Nagy örö-
münkre megdicsérték a csoportot, 
hogy ritkán viselkednek ilyen rende-
sen a gyerekek, mint a csákváriak. A 
sok mozgás, egész napos szabad le-
vegőn tartózkodás után fáradtan, de 
jókedvűen tértünk haza.

A népmesének, népi kultúrának 
szentelt napon Laki Marika népme-
semondó érkezett Csákvárra, aki 
nem csupán elmondta a gyerekek-
nek a mesét, hanem bevonva őket 
a történetbe, aktív részévé váltak az 
előadásnak. A mese meghallgatása 

A táboroztató kollégák a program 
összeállítása során figyelembe vet-
ték, hogy vannak olyan diákok, akik 
az összes turnusban részt vesznek. 
Bár a tematika mindig ugyanaz, kü-
lönösen ügyeltek a változatosságra.

Az első napon mindig az ismerkedésé 
a főszerep, de ezt teljesen új játékok 
kapcsán valósították meg. A békés 
táborozás érdekében megalkották a 
csoport szabályait. Örömmel látták 
a pedagógusok, hogy a gyerekek mi-
lyen egyetértésben fogalmazták meg 
azokat a tanácsokat, amik elenged-
hetetlenek az együttlét során.

Itt is volt táncos foglalkozás, de most 
modern tánc koreográfiát tanulhat-
tak a diákok. Mivel nagyon népszerű 
volt a gyermekek körében az Exatlon, 
most is berendezték a tornatermet, 
csak más akadályokat kellett legyőz-
ni, mint korábban. Arra törekedtek, 
hogy a gyorsaság és az ügyesség egy-
aránt fontos tényező legyen a csapat-
versenyben. Nagyon élvezték a meg-
mérettetést, nem csak a tornaterem, 
hanem az egész iskola hangos volt a 
szurkolóktól.

A kirándulás napját ez a turnus Szé-
kesfehérváron töltötte. Délelőtt a 

után levegőre száradó gyurmából 
igyekeztek megformálni kedvenc 
népmesehősüket. Délután különle-
ges meglepetés várta az iskola ud-
varán a táborozókat. Míg ebédeltek, 
egy népi játszótér települt az udvar-
ra, több órás érdekes elfoglaltságot 
kínálva a gyerekeknek. A BÁNdor 
csapatnak köszönhetően egyszerű, 
szórakoztató, de mára már részben 
elfeledett játékokat próbálhattak ki 
a gyerekek. Ők is ugyanolyan jól szó-
rakoztak, mint elődeik évtizedekkel 
korábban!

A környezettudatosságnak szentelt 
pénteki napon, délelőtt Jutka néni ve-
zetésével, csupa-csupa már hasznave-
hetetlennek látszó dologból alkottak 
új használati tárgyakat. Készült far-
mer kistáska, illatpárna, kabala állatka 
épp úgy, mint a nyári estéket színesítő 
mécsestartó. Délután egy mozgásos 
öko-kvízt készítettek a pedagógusok 
a gyerekeknek, ahol az őket körülvevő 
környezetet és annak természeti érté-
keit derítették fel nagy szaladgálás és 
versengés közepette.

Ebben az évben második alkalommal 
vettünk részt az Országos Erdészeti 
Egyesület Erdei Vándortáborában. A 
tavalyi résztvevők, néhány új tanuló-

val kiegészülve már lelkesen várták az 
idei megmérettetést. A 24 gyermek 
(4-8. osztályosig) 3 pedagógus kísé-
retében indult neki a Magas-Bakony 
felfedézésére június 29-július 5-ig.

Bakonybélből kezdték a programot, 
majd ugyanott fejezték be. Kiépí-
tett sátorszállások várták őket 2-2 
éjszakára, illetve az utolsó helyen a 
gyerekek nagy örömére kőházban 
is lehetett aludni. A vidám hangulat 
mindenütt feledtette velük a meg-
szokott komfort hiányát. Minden nap 
túráztak, összesen kb. 75 km-t tettek 
meg. Nagy könnyebbség volt az elő-
ző évhez képest, hogy most autóval 
szállították a csomagokat a tábor-
váltáskor. Így csak az ebédre kapott 
hidegcsomagot kellett magukkal 
vinniük. Egy rövidebb szakaszon két 
bátor gyermek büszkén cipelte saját 
maga a teljes túrazsákját. Esténként 
a finom meleg vacsorát a túrák során 
jócskán megéhezett társaság jóízűen 
falatozta.

Jártak a Kerteskői-szurdokban, fel-
másztak a Bakony csúcsára, a Kőris-
hegyre, keresték a hajdani betyárok 
nyomát az Odvaskői-barlangban, a 
Vajda Péter és Szár-hegyi kilátókból 
csodálták a panorámát, megpihen-
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tek a bakonyi Gyilkos-tó partján, 
gyűjtötték Szent László pénzét. Sé-
táltak kitartóan hol kánikulában, hol 
zuhogó esőben. Miközben a Bakony 
növényeivel (pl: tölgy, bükk, gyer-
tyán, éger) és állataival (pl: erdei sik-
ló, erdei béka, havasi cincér, szarvas-
bogár,) ismerkedtek. A hőség után 
kellemesen merültek el a csillagok 
világában a Pannon Csillagdában.

Emlékezetesek maradnak a vicces 
reggeli tornák, a sok közös játék, 
a számháborúzás, az íjászkodás, a 
kézműveskedés és az éjszakai túra. Az 
utolsó esti vidám táborzárón teljesít-
ménye elismeréseként mindenki ka-
pott egy ajándékot.

Minden résztvevőt hatalmas dicséret 
illet, nagy próbatétel volt ez a hét! Na-
gyon reméljük, hogy egy életre szóló 
élményt jelentett a tábor, és jövőre 
új helyszínen is ilyen lelkesen vesznek 
részt! 

Köszönjük a kedves szülők és az Ön-
kormányzat segítségét az oda- és haza-
szállításban!

Diákjaink élményekben gazdag hetet 
töltöttek Zánkán, a Balaton partján. A 
kb. 3000 táborozót a szervezők színek-

kel különböztették meg. A csákváriak a 
sötétzöldek csapatába kerültek, aján-
dékként zöld pólót, sapkát, törölközőt, 
kulacsot, hátizsákot kaptak. 

Minden nap sokszínű program várta 
a gyerekeket. Az internetről már töb-
bek által ismert Zsíros László Róbert 
látványos fizikai és kémiai kísérleteket 
mutatott be. A csákvári gyerekek ügye-
sen segédkeztek neki a színpadon. Az 
előadó humoros magyarázó szövege 
nagy kedvet adott a természettudo-
mányos tantárgyak tanulásához. A 
digitális tudás már része életünknek. 
A tanulóink -életkoruknak megfele-
lően- három csoportban bővíthették 
ismereteiket. Volt kincskeresőjáték, a 
tudatos internetezésről beszélgetés és 
okosautó programozás robottechno-
lógiával. Érzékenyítő foglalkozáson a 
sérült emberek helyzetébe képzelték 
magukat. Átélhették a veszélyes foglal-
kozást űzők (rendőrök, tűzoltók, kato-
nák, vízi mentők) mindennapjait. Füst-
folyosón haladtak át, látták a traffipax 
használatát, rejtvényeket fejtettek. A 
gyerekek is meglepődtek, hogyan vál-
tozik a világ drog és alkohol hatására 
szimulációs szemüveg felvétele után. 
Kézművesfoglalkozáson dekupázs ké-
pet, álomfogót és festett cserepet ké-
szítettek. Fizikai erejüket kipróbálták a 

kötélpályán és falmászás során. Vidám 
csapatépítő játékok segítették, hogy 
a különböző életkorú tanulók jobban 
megismerjék egymást. Nyáron sokat 
rollereznek, kerékpároznak a diákok. 
Hogy balesetek ne történjenek, a köz-
lekedési szabályokat Kahoot játékkal 
felfrissítették, majd a gyakorlatban ki 
is próbálták. Balaton parti tábor fürdés 
nélkül elképzelhetetlen! A lubickolás 
mellett homokszobrok készültek, vízi 
sorversenyen játszottak, sárkányha-
józtak és a Szélkirálynő nevű katama-
ránnal szelték a habokat, s eközben 
testközelből látták a Kékszalag verseny 
vitorlás hajóit. Egyik este sem bújtak 
korán ágyba a gyerekek. A programok 
között szerepelt könnyűzenei koncert, 
többféle témájú éjszakai túra, tábor-
tűz, tábornyitó és táborzáró buli. A 
táborozók ámulva figyelték a cirkusz-
művészek parádés előadását, ahol 
erőművészek, artisták, kutyaidomár, 
zsonglőrök szerepeltek. A szervezők 
még arra is ügyeltek, hogy a tábor ide-
je alatt születésnapjukat ünneplőket 
felköszöntsék és ajándékkal meglep-
jék. A gyerekek a reggeli tornát való-
színűleg nem fogják hiányolni, de a tű-
zijáték szívet és lelket gyönyörködtető 
látványára sokáig emlékeznek majd. 

Júliusban otthont adtunk az Ébresztő 

Fesztiválnak, mely nem iskolánk szer-
vezésében megvalósuló rendezvény 
volt, de nagyon örülünk, hogy sok fi-
atal, köztük számos volt tanítványunk 
szép napokat töltött itt, az intézmé-
nyünk falai között.

Miközben gyermekeink vidáman tábo-
roztak, mi igyekeztünk mindent meg-
tenni azért, hogy ismét szebb, tisztább, 
rendezettebb környezetbe térhesse-
nek vissza szeptemberben. A tisztasági 
meszelésen túl lefestettük a korláto-
kat, felfrissítettük az idegen nyelvi la-
bort, és átalakítottuk a térképes szer-
tárat. Eddig csak a tanárok számára 
volt használatos, a jövőben viszont 
kiscsoportos foglalkozások, elsősorban 
fejlesztő órák megtartására is alkalmas 
lesz. A leendő első osztályosok  tanter-
meit a szülők segítségével tettük szeb-
bé, reméljük, így még nagyobb kedvük 
lesz iskolába járni a legkisebbeknek.

Szeretettel várjuk szeptemberben az 
összes diákunkat!

Gyönyörű nyarat, jó pihenést kívánunk 
mindenkinek!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető
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Eseménynaptár
2022.8.1. – 9.30.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház

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

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

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

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

Kedves Csákvári Polgárok! 

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

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

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

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

ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Vasárnap 10 óra istentisztelet
Vasárnap 10 óra gyermekistentisztelet

Egyházfenntartói járulék:
Egyházfenntartói járulék és adományok befizetése 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

Augusztus
14. 11.00 Istentisztelet (vas.)
21. 11.00 Istentisztelet (vas.)
28. 11.00 Istentisztelet (vas.)

Szeptember
4. 11.00  Úrvacsorai istentisztelet (vas.)
11. Társgyülekezeti nap
18. 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

Augusztus hónap igéje:
„Ujjongnak majd az erdő fái az ÚR előtt, amikor eljön, hogy ítélkezzék a földön.”
1Krónika 16,33

Csákvár-Gánt Tv
A U G U S Z T U S  H A V I  M Ű S O R A

Augusztus
Augusztus

Augusztus

Augusztus
Augusztus
Augusztus
Szeptember
Szeptember
Szeptember

11. cs.
15. h.

18. cs.

22. h.
25. cs.
29. h.
1. cs.
5. h.
8. cs.

18:00
18:00

18:00

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

Kozmai Roxy kalandjai (ism.)
A kétszer foglalt mező
Rögös út, megérdemelt igazság
A magyar ezüst bölcsője
Falu az óriás tenyerén
Viszló Levente: A csákvári vár története
Hogyan lettem Csákvár-kutató
A makettkészítő Dornyi Mihály
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Bosnyák Viktória iró-olvasó találkozó

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Kárpátaljai gyermekek számára nyári 
tábort szervezett a Csákvári Rákóczi 
Szövetség helyi szervezete és a Vaskapu 
Hagyományőrző Egyesület a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. anyagi támoga-
tásával.

Élményekben gazdagon eltöltött aktív 
kikapcsolódásban lehetett részük a Be-
regszászi Kossuth Líceum tanulóinak és 
kísérőiknek.

Betekintést nyerhettek Csákvár múlt-
jába és a környező települések – Majk, 
Tata, Csókakő, Csákberény – fellelhető 
történelmi értékeibe.

2022. július 26-án a csákvári Katolikus 
Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon 
Családok Átmeneti Otthonában élő 
családok és a csákvári Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat által meghívottak 
vettek részt a vidám művészeti és alko-
tónapon, melynek házigazdája a Vértes 
Múzeum Baráti Köre Egyesület mellett 
Esterházy Márton és felesége, Ester-
házy-Gyarmati Dóra voltak. Márton és 
Dóra követve a nagy múltú Esterházy 
család közösségépítő tevékenységét, 
ápolják hagyományaikat és maguk is 
rendszeresen szerveznek programokat 
a helyi közösségek részére.

Az alkotónap nem jöhetett volna lét-
re az ötletgazda, Tóth Árpádné lelkes 
szervezése nélkül, aki mindent meg-
tett azért, hogy a családok tartalmas 
programokon vehessenek részt. 

A meghívottak megismerkedhettek 
a Csákvár hagyományaihoz köthető 
alkotófolyamatokkal, és egy önfeledt 
napot tölthettek el együtt a Múzeum-
ban, ahol a vendéglátók a tartalmas 
programok mellett gondoskodtak az 
egész napos ellátásról is: reggelivel, 
gyümölcsökkel, ebéddel és fagylalttal, 
valamint hűsítő limonádéval várták 
a program résztvevőit. Tóth Árpád-
né által gondosan összeállított prog-
ram keretében a gyerekek és szüleik 

Képünk van róla

Ez mellett jutott idő a felhőtlen szórako-
zásra is – fürdőzés Tatán és a Velencei 
tóban, az Alcsúti kalandpark kipróbálá-
sára, esti sütögetésre és tartalmas be-
szélgetésekre.

Ez úton szeretnénk köszönetünket kife-
jezni önzetlen segítségükért a követke-
ző személyeknek: Illés Szabolcs, Knausz 
Imre, Bodrogainé Erzsike néni,  Magosi 
István, Csuta Zsolt, Hómann Attila, 
Bederna Vilmos, Janky Mariann, Kiss 
Laci bácsi és munkatársainak.

Szervezők

megismerkedhettek az agyagozás, 
korongozás folyamatával Győri Ilona, 
fazekas művésznő vezetésével, szí-
nezhettek híres csákvári csanakokat 
és készíthettek képeket Jakubek Nóra, 
örömfestő segítségével. Az ügyeskezű 
foltvarrók vezetésével pedig a tarisz-
nyavarrást, hímezést, gyöngyfűzést 
próbálhatták ki. Mindezeket követő-
en Szabó Kitti mutatta be Spiky nevű 
pónilovát és tartott előadást, melyet 
követően a bátrabbak a lovaglásban 
is kipróbálhatták magukat. Nem hiá-
nyozhatott a programból a foci sem. 
Délután a fiúk - nem kis örömükre- a 
volt válogatott labdarúgóval, Esterhá-
zy Mártonnal rúghatták a bőrt, majd 
minden gyermek részt vehetett vele 
az ügyességi labdajátékokban. A nap 
végén az élmények mellett a gyerme-
kek emléket is magukkal vihettek a 
napról: minden résztvevő kapott aján-
dékba egy általa választott könyvet, 
valamint egy Esterházy Márton által 
dedikált felfújható focilabdát.  

Köszönjük mindenkinek, aki tett azért, 
hogy ez a színes programokkal teli al-
kotónap megvalósulhatott!

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Katolikus Szeretetszolgálat

Szent Vince Otthon
Családok Átmeneti Otthona

Csákvári tábor 2022. július 12 – július 17.Vidám muvészeti és alkotónap a múzeumban

Gólyahír Örömmel tudatjuk,
hogy megérkezett...

2022. június 29-én Kovács Za-
lán László a Kálvária utcába,
2022. július 2-án Szerencsés 
Kornél a Kálvária utcába,
2022. július 21-én Scharle Bor-
bála a Rákóczi utcába,
2022. július 22-én Fehérvári 
Nimród a József Attila utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!
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Magyar Diána
Majorné Kiss Mónika

Némedi István
Szakál Borostyán

E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com
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Csákvári Hírmondó

KÖSZÖNET

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hirdetések

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

Kedves Csákváriak!
Csodálatos emberek között, gyönyö-
rű községben, városban töltöttük el 
ezt az 50-70 évet. Életünket a család 
úgy írányította, hogy a közelükbe, 
Maglódra költözzünk. Szeretettel 
búcsúzik mindenkitől Boda Gábor és 
Marika.

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Gernhardt Klára temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek el és osztoztak mély fájdal-
munkban. 

Gyászoló Család

APRÓHIRDETÉS

Példamutató összefogásnak 

lehettünk részesei,

amikor Csákvár 

- és a környező települések - 

lakosai együtt tettek jót 

egy csákvári anyáért.

Köszönjük a sok segítséget! 

Így tovább! 

Mi sem állunk meg!

TANKÖNYVOSZTÁS

Augusztus 24-én
szerdán délután 13:00 -18:00

Augusztus 25-én
csütörtökön délelőtt 8:00 -13:00


