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„Csákvár Ifjúsági Díja” elisme-
rő cím javaslatainak benyújtási 
határideje 2021. november 30.

 
„La Fontaine, avagy a Csodák 
Éjszakája” című színházi darab-
hoz várják a színészkedni vágyó 
csákvári gyerekek jelentkezését.

Csákvár Város Képviselő-testü-
letének írásos tájékoztatója.

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

Önkormányzati
ünnepség
Illés Szabolcs polgármester úr John 
Fitzgerald Kennedy következő szavaival 
köszöntötte a megemlékezőket 2021. 
október 22-én megtartott önkormány-
zati ünnepségen: „1956. október 23-a 
örökké élni fog a szabad emberek és 
nemzetek emlékezetében. E nap a 
bátorság, az öntudat és a győzelem 
napja volt. A történelem kezdete óta 
nincs még egy nap, mely világosabban 
mutatja az ember csillapíthatatlan 
vágyát a szabadság iránt – bármily ki-
csi is a siker esélye, s bármily nagy is az 
áldozat, amit követel.”

Az ünnepség keretein belül polgármes-
ter úr emlékező szavai után a kitüntető 
címek átadása következett. Csákvár Vá-
ros Szociális Ellátásáért Emlékplakettet 
adományozott a Képviselő-testület Be-
recz Árpádné Fridman Margit részére, 

aki 1994-től dolgozott a Gondozási Köz-
pont és Idősek Otthonában. „Munkáján 
kívül is rendszeresen részt vett az intéz-
mény által szervezett programokon, 
színházlátogatásokon. Amikor a kollé-
gák közül megbetegedett valaki, vagy 
más okból helyettesíteni kellett Margó 
mindig segített. Amikor bárminemű 
vészhelyzet adódott Margó mindig 
helyt állt. Amikor kerestek valamit az 
otthonban Margó mindig tudta, hogy 
hol található. Az ellátottak szerették, ő 
pedig munkahelyét második otthoná-
nak tekintette.”

Csákvár Város Közoktatásáért Emlékpla-
kettet adományozott a Képviselő-testü-
let Schneiderné Máhli Ibolya részére, 
aki „1980- tól a csákvári óvodában lá-
tott el óvodapedagógusi feladatokat. 
Pedagógiai munkájában a gyereksze-

retet és a segítőkészség vezérelte. Mind 
szakmailag, mind emberileg mindig 
készen állt a folyamatosan változó szak-
mai követelményeknek való megfele-
lésre. A gondjaira bízott gyermekekért 
felelősséget érezve vezette csoportjait. 
Nagy hangsúlyt fektetett az óvodásai 
differenciált, egyéni fejlesztésére. A 
gyermekek, a szülők és pedagógus tár-
sai elismerték szakmai munkáját, szak-
értelmét, melyről az elmúlt negyven 
évben tanúbizonyságot tett.”

Csákvár Közszolgálatáért Díjat adomá-
nyozott a Képviselő-testület Remé-
nyiné Bors Rita részére, aki „1991-től 
2021-ig, 30 éven keresztül segítette az 
önkormányzat és intézményei pénzügyi 
feladatainak ellátását. Az évek során 
folyamatosan képezte magát, munká-
ját nagy felelősséggel, példamutatóan, 

fegyelmezetten, szívvel-lélekkel végez-
te, jelentős többletet nyújtva a kötelező 
mértékhez képest. Az évtizedek alatti 
pénzügyi területen bekövetkezett vál-
tozásokat nyomon követte, a gyakorla-
ti alkalmazásban élen járt, és tudását, 
melyet folyamatos önképzéssel szerzett, 
tovább adta kollegái részére. Központi, 
meghatározó munkatársa volt a pénz-
ügyi irodának.”

A kitüntető címek átadását követően 
a Szabadság téri emlékműnél követke-
zett a koszorúzás, illetve a megjelentek 
elhelyezték a megemlékezés virágait is. 
A koszorúzás alatt díszőrséget álltak a 
Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület 
lovasai. Köszönjük, hogy együtt emlé-
kezhettünk! 

Magyar Diána

Berecz Árpádné Schneiderné Máhli Ibolya Reményiné Bors Rita



2   

Képviselő-testületi döntések
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2021. október 
26. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését, amelyen elsőként 
a két ülés között végzett munkáról 
és az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, valamint a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést fogadta el. Ezt köve-
tően döntött az önkormányzat által 
benyújtott, folyamatban lévő pályá-
zatokról szóló tájékoztató elfogadá-
sáról, majd az önkormányzat és in-
tézményei 2021. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet módo-
sításáról. Módosításra került a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól, 
és ezek elmulasztásának jogkövet-
kezményeiről szóló 13/2018. (XI. 5.) 
önkormányzati rendelet, melynek 
értelmében „A közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatar-
tást tanúsít, aki a polgári célú pi-
rotechnikai tevékenységekről szóló 
173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 
3. § (3) bekezdésében meghatározott 
3-4. pirotechnikai osztályba tartozó 
tűzijáték terméket használ Csákvár 

város közigazgatási területén, kivéve 
a naptári év január 1. napján 00:00 
óra és 01:00 óra között tartó időtar-
tamban.”

Elfogadásra került a település köz-
tisztasági helyzetéről és a környezet 
állapotáról szóló tájékoztató, majd a 
település infrastruktúra ellátottsága 
helyzetéről szóló tájékoztató is. A 80 
éven felüliek karácsonyi ajándéko-
zásáról szóló ajánlattételi felhívást 
elfogadta a Képviselő-testület, ez a 
www.csakvar.hu oldalon elérhető. 
Az ajánlat benyújtásának határideje 
2021. november 15-én 12.00. 

Döntés született az Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégia végrehajtásá-
ról szóló beszámoló elfogadásáról, 
majd a Csákvár belterület 2 hrsz. alat-
ti ingatlan telekmegosztására tekin-
tettel a Csákvár, Szabadság tér 2 hrsz. 
alatti társasház Alapító Okiratának 
változásokkal egységes szerkezetbe 
foglalásáról és a Társasház javára 
földhasználati jog alapításáról. Több 
kérelem érkezett a régi könyvtár épü-

letében civil foglalkozások megtartá-
sára vonatkozóan, azonban a Képvi-
selő-testület úgy határozott, hogy 
nem kívánja bérbe adni a termeket, 
mivel sem üzemeltetési szándéka, 
sem lehetősége nincs az épülettel 
kapcsolatban. A Képviselő-testület 
döntött továbbá a Széchenyi utca 8. 
szám alatti ingatlan művelési ágának 
megváltoztatásáról is. A Zöldhegyi 
dűlő útcsatlakozás kiépítése kapcsán 
a pályázati források figyeléséről szü-
letett döntés. Csákvár Város telepü-
lésrendezési eszközeinek módosítása 
során a Képviselő-testület a Csákvár 
214/1, 910/1, 914/3, 915/1, 916/1, 
917/1, 918/4, 918/6, 919/9, 919/10, 
919/11, 919/12, 920/1, 922/1 hrsz-ú 
ingatlant, valamint a Csákvár 078 
hrsz-ú ingatlant a beruházás megva-
lósítása érdekében kiemelt fejleszté-
si területté nyilvánította. Határozat 
született a Csákvár Város település-
rendezési eszközei módosításának 
megindításáról, majd a Csákvár Vá-
ros településrendezési eszközmódo-
sítás elkészítéséhez szükséges ter-
vezői szerződés megkötéséről is. A 

A „Csákvár Ifjúsági Díja” elismerő 
cím átadására 2022. év januárjában, 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
megrendezésre kerülő ünnepsé-
gen kerül sor. Az elismerő cím ala-
pításával és adományozásával az 
önkormányzat elismerését fejezi ki 
azoknak a fiataloknak, akik a tanu-
lás, a sport és a szabadidő kulturált, 
hasznos eltöltése terén kimagasló 
eredményeket értek el, és e telje-
sítményükkel Csákvár város jó hírét 
öregbítették és követendő példát 
állítottak a jövő generációk számára. 
Az elismerő címből évente legfeljebb 
kettő adományozható.

Csákvár Ifjúsági Díja elismerő címben 
részesíthető a 25. életévét be nem 
töltött magyar állampolgár csákvári 
lakos, illetve csákvári csoport, szer-
vezet, amelynek tagjai a javaslatté-

telre rendelkezésre álló határidőig a 
30. életévüket még nem töltötték be. 
A díj odaítéléséről a Képviselő-testü-
let dönt, a díjazott személyére bárki 
javaslatot tehet.

A személyi javaslatok benyújthatók 
az önkormányzati kitüntetések, díjak 
alapításáról, adományozásuk rend-
jéről szóló 24/2016. (X. 28.) önkor-
mányzati rendeletben foglaltakkal 
összhangban Illés Szabolcs polgár-
mesternek címezve 2021. november 
30-án 12 óráig személyesen, vagy 
postai úton a Csákvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal címére (8083 Csák-
vár, Szabadság tér 9.), elektronikusan 
titkarsag@csakvar.hu e-mail címre 
küldve.

Csákvár Város Önkormányzata

Javaslattétel 
„Csákvár Ifjúsági Díja”
elismerő címre

Képviselő-testület határozott a Csák-
vár, 214/1 hrsz-ú ingatlan megosztá-
sáról, majd a Csákvár Szabadság tér 
11. szám alatti üzlethelyiség bérbe-
adására vonatkozóan pályázat kiírá-
sáról. A Dallam Alapfokú Művészeti 
Iskola eseti kérelem alapján 300.000 
Ft összegű támogatásban részesült. 
Kérelem alapján az önkormányzat a 
Csákvár 1280/15 hrsz-ú ingatlanra 
közterület használati szerződést kö-
tött, a Csákvár 0203 hrsz-ú ingatlan-
ra pedig már meglévő földhasználati 
szerződés módosításáról döntött. 

Zárt ülésen döntött a Képviselő-tes-
tület az önkormányzati képviselő 
köztartozás mentes adatbázisból 
való kikerüléséről. 

A Képviselő-testület nyilvános ülésén 
készült felvétel a Csákvári TV-ben lát-
ható, míg a nyilvános ülés jegyzőköny-
ve az önkormányzat hivatalos honlap-
ján (www.csakvar.hu) olvasható.

Kiss Jolán
címzetes főjegyző
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2021. november 11-én Illés Szabolcs 
polgármester úr, Tessely Zoltán or-
szággyűlési képviselő, miniszterelnö-
ki biztos és dr. Molnár Krisztián  Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke társaságá-
ban nyújtotta át dr. Nyíri Julianna ré-
szére gyémánt diplomáját. 
dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke elnöki elismerő 
oklevelet is adományozott a főorvos-
nőnek. 
Dr. Nyíri Julianna 1937-ben született 
Budapesten.

Aranydrága Barátaim!

Egy rövid bemutatkozás: Kszel At-
tila (52) vagyok, a Győri Nemzeti 
Színházban dolgozom harminc éve, 
színészként, rendezőként. Írok is, 
színpadi meséket. Húsz éve foglal-
kozom heti rendszerességgel 8 – 20 
éves korú fiatalokkal, a színjátszás 
alapjait tanítom nekik. Nem szeretek 
magamról beszélni…de a Youtube-
on látható néhány részlet, a többit 
mondják el ezek rólam. Megtisztel, 
ha megnézitek.

Teremi Trixi igazgatónő jó barátom, 
kérésére jövőre megrendezem Csák-
váron a „La Fontaine, avagy a Csodák 
Éjszakája” című darabomat. Kitűnő 

1961-ben végzett a SOTE általános 
orvosi karán summa cum laude mi-
nősítéssel. 1961 október 17-én ke-
rült a Fejér Megyei Szent György 
Kórház csákvári tüdőgyógyintézetbe, 
mint kezdő orvos, majd 1964-től tü-
dőgyógyász szakorvosként látta el 
feladatait. 1989-ig osztályvezető fő-
orvosként a kórházi betegellátásban 
dolgozott, de közben heti rendsze-
rességgel a móri, havi rendszeres-
séggel a dunaújvárosi tüdőgondo-
zóban a járóbeteg szakellátásban is 

tevékenyen részt vett. Lelkiismeretes 
munkája során 1989-től kinevezték a 
csákvári tüdőgondozó főorvosának, 
ahonnan 2003-ban ment nyugdíjba. 
Feladatait az első és egyetlen mun-
kahelyén végezte 46 éven keresztül. 
Munkássága ezzel azonban nem ért 
véget, szaktudására számítva vissza-
hívták a székesfehérvári tüdőgondo-
zóba, ahol 2007-ig dolgozott, majd 
70 évesen visszavonult, de a mai na-
pig tagja a Magyar Tüdőgyógyász Tár-
saságnak. Aktív évei alatt az egész-
ségügyi szakdolgozók és az orvosok 
szakképzéséből is kivette a részét. 
Csákvárra érkezésétől kezdve hét 
évfolyamon keresztül tanított a reha-
bilitáció keretében szervezett egész-
ségügyi szakdolgozó képzésben.
Tudását átadva az irányítása és felké-

szítése alatt a fekvőbeteg ellátásban 
dolgozó orvosok közül jó néhányan 
mellette szerezték meg a tüdőgyógy-
ász szakvizsgájukat, akik jelenleg is 
aktívan részt vesznek a betegellátás-
ban.
Az egészségügy irányában való elhi-
vatottságát mi sem igazolja jobban, 
mint hogy évtizedeken keresztül se-
gítette és támogatta a vöröskereszt 
csákvári alapszervezetének munká-
ját, mint titkár.

Munkásságának talán legnagyobb el-
ismerése, hogy 15 évvel az aktív szol-
gálata után is megye szerte a nevét 
hallva mindenki szeretettel gondol a 
mindig kedves és empatikus Nyíri fő-
orvosnőre.

Időpont Óra Előadás címe
2021. november 27. 19:00 Hyppolit, a lakáj
2021. december 04. 19:00 A szerelem nem szégyen

2021. december 05. 15:00 Piroska és Farkas
a Pécsi Balett előadásában

2022. január 08. 19:00 Újévi koncert

2022. február 19:00 Sóska, sültkrumpli 
IDŐPONT EGYEZTETÉS ALATT!

2022. március 05. 19:00 Cigányszerelem

2022. március 27. 15:00 La Fontaine, avagy
a csodák éjszakája

2022. április 9. vagy 23. 19:00 Csoportterápia
2022. május 14. 19:00 Mágnás Miska
2022. május 29. 19:00 Vízipók, csodapók

A Rátonyi Róbert
Színház
2021/2022 évada

Fiatalok,
színpadra fel! 

szereposztást kaptam, de hiányzik 
belőle nyolc ember.

Győrben ez a nyolc ember a tanít-
ványaim közül került ki, helyi fiata-
lokból, akik szeretik a színházat, és 
szívesen lépnek közönség elé. Arra 
gondoltam, biztosan van Csákváron 
is nyolc ilyen fiatal. Vagyis várom a 
jelentkezőket.

Mik a kritériumok? Inkább előnyök 
vannak: gyors felfogóképesség, fej-
lett mozgáskészség, jó megjelenés. 
Nyilván a színpadi előélet is előny, 
de nem kizáró az sem, ha még soha 
nem voltál színpadon. Egyszer el kell 
kezdeni…

Tizenkét emberre lenne szükségem, 
az említett 8 – 20 éves korig. 8 le-
ányra és 4 fiúra.

Egyszerre csak nyolcan játszanak a 
darabban, az egyeztethetőség miatt 
kellünk ennyien.

A jelentkezés módjáról:
Kérlek benneteket, hogy Tere-
mi Trixi igazgatónő által megadott 
emailcímen jelentkezzetek decem-
ber végéig:
info@ratonyirobertszinhaz.hu

Visszajelzésként megadja az időpon-
tot, amikor találkozunk. 

Nincs klasszikus felvételi, csak sze-
mélyes elbeszélgetés. Akik felvételt 
nyernek, azok szerepelni fognak a 
darabban.

Drukkolok mindenkinek. Köszönöm a 
figyelmet. Színpadra fel! 

Kszel Attila

Gyémánt diploma
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Őszi könyvtári napok a
Floriana Könyvtárban

Ebben az évben is csatlakoztunk az 
országos rendezvénysorozathoz. Ok-
tóber 5-10-ig változatos programok-
kal vártuk településünk és a környék 
apraját-nagyját.

Kedden este az „Előleg a jövőből” prog-
ramunk volt, ahol a legújabb techno-
lógiákat mutattuk be. Miután a teljes 
könyvállományunk digitálisan feldolgo-
zásra került, és számítógépen folyik már 
a kölcsönzés is, így bemutathattuk az 
általunk használt Huntéka Qulto rend-
szer applikációját, az eCard-ot, melynek 
segítségével olvasóink mobileszközön 
hozzáférnek a katalógusunkhoz, és elő-
jegyzést is vehetnek fel könyvekre. Ven-
dégeink voltak a vértesboglári általános 
iskola informatika szakkörösei Bene Sza-
bados Veronika tanárnő vezetésével, 
akik egy általuk készített és programo-
zott robotot hoztak magukkal. Közösen 
bemutattuk az ARbooks librARy app-
likációt, melynek használatával meg-
elevenednek a már a könyvtárunkból 
is kölcsönözhető különleges könyvek, 
kiterjesztett valósággá válik tartalmuk.

Szerdán helytörténeti vetélkedőt tar-
tottunk, melyre egy családi, egy nyug-
díjas és két tanár-diák vegyes csapat 
jelentkezett. A nevezés három kérdés 
előzetes megválaszolásával történt. 
Változatos feladatokat kaptak a részt-

vevők Csákvár kultúrtörténetével, az 
Esterházy családdal, a fazekassággal 
kapcsolatban. Célunk nem csupán a 
számadás volt, hanem az ismeretek 
játékos továbbfejlesztése. A jó han-
gulatú esten a nyugdíjasok szerezték 
a legtöbb pontot, de az egybehangzó 
vélemény szerint mindenki nyert.

Csütörtökre nyílt biblioterápiás fog-
lalkozást hirdettünk „Hogyan hat 
az irodalom” címmel. Már évek óta 
működik egy csoportunk, de újabb 
érdeklődők is kíváncsiak voltak arra, 
hogyan is zajlik az irodalmi alkotá-
sok közös feldolgozása. Maradandó 
élménnyel gazdagodva tértek haza a 
résztvevők, valószínűleg jövőre indí-
tunk egy újabb csoportot is.

Pénteken Kaufmann Anikó pszicho-
lógus volt a vendégünk. Előadásának 
mottója „Önismeret, önfejlesztés – 
Járvány után” Segítségével körbejár-
tuk, hogy a vírushelyzet milyen pozitív 
vagy negatív módon hatott személyi-
ségünkre, ki miként élte meg, mit 
tanulhattunk ennek kapcsán önma-
gunkról, kapcsolatainkról.

Szombaton a művészeteké volt a fő-
szerep. Szekeres Károly által vezetett 
Floriana Festőkör kiállítását Illés Sza-
bolcs polgármester úr nyitotta meg. 

Beszédében kiemelte, hogy a tagok 
és vezetőjük célja a mind szélesebb 
körű technikai és művészeti tudás át-
adása, elsajátítása, ami természethű 
alkotásokban nyilvánul meg. A tárla-
ton megtekinthetők a nyári alkotótá-
bor és az elmúlt időszak festményei 
a könyvtár nyitvatartási idejében. A 
megnyitón az Összhang Kamarakó-
rus adott koncertet Kunstár Béláné 
Takács Irén vezényletével. Mindig fel-
emelő ünnep a művészetek találkozá-
sa: Felejthetetlen volt kórusmuzsikát 
hallgatni a csodaszép képek között.

A legnagyobb szabású rendezvényünk 
a héten vasárnap volt, a Süsü Csalá-
di Nap keretében, melyen több, mint 
150-en megfordultak. Csukás István-
ra emlékezve egész napos program-
ra vártuk a gyerekeket és szüleiket, 
nagyszüleiket. Délelőtt vendégünk 
volt Süsü, a sárkány (Bárány Gergely) 
és a Királyfi (Bordás Mihály), a Hadart 
Színház művészei. Segítségükkel ki-

hirdettük a nyári olvasmánypályázat 
eredményét, ahol minden résztvevő 
kapott ajándékot. Ezt követően a Süsü 
csapat és a Királyfi csapat a színház-
teremben mérhette össze ügyességét 
a mozgásos játékok, sorversenyek te-
rén. Közben ajándékot is készíthettek 
a gyerekek Süsüéknek: repkedő pil-
langókat és virágokat kaptak. Tízóra-
ira mindenkit megvendégeltünk, volt 
kalács, kakaó, pogácsa, tea és minden 
más, majd jöhetett a fotózkodás a 
kedvenc mesehősökkel. Még az udva-
ri illemszabályokat is megtanulhattuk 
velük! Délután minden órában két 
Csukás István mesét néztünk, ezekhez 
kapcsolódtak a kézműves foglalkozá-
sok. Csináltunk színes fonalból Pom 
Pom-ot, Sün Balázs hűtőmágnest filc-
ből és Mirr-Murr cicát. Emlékül pedig 
mindenki Süsü könyvjelzővel térhe-
tett haza. Nagy öröm volt látni a sok 
csillogó gyermekszempárt.

Összességében nagyon sikeres hetet 
hagytunk magunk mögött, minden 
korosztály megelégedésére.

Sz.H.Zs.
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Szüreti felvonulás

A Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesü-
let megtartotta a 28-ik szüreti felvonu-
lást, melyet példamutató összetartás 
jellemzett és nagy támogatottságot 
kapott. Talán tudják, hogy az iskola 
és az egyesület a szüreti mulatságról 
való eltérő elképzelés miatt már nem 
együtt szervezi a rendezvényt. Egyik 
kiváltó ok lehet a más temperamen-
tum. A tavalyi és az idei évben is pró-
báltuk a szőlő és a bor hagyományát 
visszaemelni méltó helyére. 

A magyar virtushoz hozzátartoznak a 
finom borok, a tüzes paripák, hátu-
kon csikós legényekkel, és a gyönyö-
rű lányok, tradicionális ruhákban. Ezt 
bizonyítja, hogy idén is az 54 hátas, a 
20 fogatos ló, és a közel 200 felvonuló 
egy szüreti és lovas fesztivál jelleget 
adott a rendezvénynek. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni 
a hátas és fogat tulajdonosoknak a 
sok éves áldozatos munkájukat, ren-
dezvényeinken a színvonalas megje-
lenésüket, és a szülőknek, akik gyer-
mekeiket lovagolni taníttatják, és a 
rendezvényekhez méltó ruhákat biz-
tosítanak számukra. 

Külön szeretnéknk megköszönni:
Vállalkozóknak: Horváth Józsefné 
Margit néni, Kiss László (Laci bácsi 

konyhája), Csuta Zsolt cukrászda, 
Csákvár kút: Ódor György és Géber 
Vilmos, Kálvária: Hartégen Gyula, 
Nagy Sándor, Dornyi Szabina (Lovas 
sarok), Fülöp Zoltán, Héringné Kati 
(Csehó), Szajkó János, Nagyváradi 
András, Európa pékség, Kaszapné 
Márti (virágbolt), Toldi Péter (varroda 
bolt), Németh Ibolya (Coop abc), Ben-
kó Brigitta (Papírvilág), Balázs Eszter 
(Szépségsarok), Bakonyi Lajos, Faddi 
Zsuzsa (Hédi kozmetika), Csókás Anita 

Borbarátok klubja: Szöllösi Pál, Ada-
mek László, Zink Vilmos, Major Lajos, 
Fehér Ferenc, Mészáros Miklós, Mé-
száros Tamás
Polgárőrök: Setét Vilmos, Fodor Já-
nos, Bősze Péter, Horváth Dominik, 
Csákány Noémi, Czenk Zoltán, Bősze 
Dominik, Pető Bence, Szabó Péter, 
Szabó Martin, Kopka Tünde, Raffael 
Roland, Tarnóczai Péter
Szülői munkaközösség tagjainak és 
segitőinek.
Egyéni támogatók: Jakubek Nóra, 
Janky Béláné Marika néni, Tóth Ár-
pádné Marika, Pánczél József, Herczog 
Edit és dr. Szeredi Péter, Rosta Niko-
letta, Kiss Szilvia, Kovács Kati, Knapp 
Krisztina, Békáné Polyák Anett, Szik-
szai Mariann, Tilinger Timea, Varga 
Kiss Réka, Tromposch Helga, Adamek 
Melinda, Ipach Ágnes, Takács Mária, 

Karakai Viktória, Rózsáné Kiss Timea, 
Dornyi Ágnes

Lovasok: Kedves-Magosi Lilla, Ifj. 
Magosi János, Baki István, Baki Fru-
zsina, Tamás Mátyás, Sepsi Krisztina, 
Schuszter Dávid, Csikós Gábor, Csuta 
Gellért, Bakonyi Adrienn, Dornyi Fan-
ni, Ballon Petra, Ballon Zoé, Veigl Zsó-
fi, Glaszhütter Boglárka, Glaszhütter 
Márk, ifj. Ballér István, Márton Gré-
ta, Juhász Attila, Juhász Barbara, Ju-
hász Nóra, Tatár Nóra, Tatár Tímea, 
Pakot Gabriella, Pakot Attila, Fekete 
Szabina, Piczil Lili, Kiss Kamilla, Ko-
vács Kamilla, Győri Szilárd, Taupert 
Borbála, Márkus Réka, Márkus Noé-
mi, Dosztály Boglárka, Klár Zoé, Tóth 
Laura, Harsányi Elizabet, Rácz Abigél, 
Mónus Lili, Krafcsik Barbara, Ódor 
Fruzsina, Schandl Kinga, Nagy Martin, 
Nagy Fruzsina, Metykó Bettina
Fogatok: Magosi János, Magosi Ist-
ván, ifj. Magosi István, Ballér István, 
Csuta Zsolt, Bakonyi János, Borostyán 
László, Glaszhütter Mihály, Végh Ti-
bor, Nagy Ádám, Herczog Boróka, 
Nagy Gruber Perla, Medgyesi Lilla

Tánc tanítása: Szakálné Dornyi Erzsébet

Táncosok: Varga-Knapp Karina Krisz-
tina, Kiss Szilvia, Kedves-Magosi Lilla, 
Baki Fruzsina, Krafcsik Barbara, Né-
meth Szabina Timea, Molnár Enikő, 
Nemcsák Virág, Király Adrienn, Hajdú 
Adrienn, Varga Eszter, Ábrahám Noé-
mi, Harsányi Ivett, Hardi Dominika

Cigányok: Takács Georgina, Takács 
Viktor, Balázs Eszter, Vadóc Dorina, 
Ottó-Hunyor Bea, Ottó Zoltán, Kovács 
Máté, Király Ákos, Pál Milán

Zenészek: Kecskés János, Rafael Tibor
Fotósok: Némedi István, Trimmel Ist-
ván

Magosi István elnök
Bakonyi János alelnök

Tóth Pál alelnök
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A hónap fénypontja az első osztályo-
sok óralátogatása volt. Minden évben 
ilyenkor megyünk be hozzájuk, amikor 
egy kicsit hozzászoktak már egymás-
hoz, és megismerték, megszerették a 
tanító néniket. (Ez természetesen köl-
csönös.) Lassan kezdenek eligazodni a 
számukra új világban, ami aztán sok-sok 
évig meghatározza az életüket. Most 
különösen nagy élmény volt bepillan-
tani a mindennapjaikba. Barátságosan, 
életkoruknak megfelelően díszített 
tantermekben, vidám, mosolygós kicsi 
diákok gyönyörűen tették a dolgukat. 
Jól érzékelhető volt, hogy szeretnek is-
kolába járni, támogató légkör veszi őket 
körül. Örülnek a feladatoknak, szívesen 
mozognak, jól érzik magukat. Békesség 
jellemzi mindkét osztály életét. Gratu-
lálunk a pedagógusoknak, hogy zökke-
nőmentesen átvezették őket az óvodai 
életből az iskolába!

Október 4-én az Állatok Világnapja al-
kalmából az alsó tagozat munkaközös-
ség vezetője diavetítést szervezett a 
kicsiknek, a nagyok pedig a Világkiállí-
táson vehettek részt Budapesten. A kis-
diákokat csoportokra osztották a peda-
gógusok, Gina néni bemutatta nekik az 
„eredeti” diavetítőt és a filmeket. Kicsit 
besötétítettek, majd megtekintették A 
kismalac és a farkasok, A kiskakas gyé-
mánt félkrajcárja, Tappancs a szökevény 
és A három nyúl című meséket. Nagyon 
élvezték a gyermekek, az első osztályo-
sok ujjongtak. A  nagyokat is izgalom töl-
tötte el ezen a napon, hiszen különleges 
rendezvényen vehettek részt. Az „Egy a 
Természettel” – Vadászati és Természeti 
Világkiállításra öt felső tagozatos osz-
tályunk különjárattal látogatott el a Fá-
tyol program keretében. Mindannyiuk 
képzeletét felülmúlta a sok látnivaló, 
a monumentális bemutatók, a válto-
zatos interaktív feladatok. A kiállítás 
rámutatott, hogy a természetvédelem 
és a vadászat szoros kapcsolatban van 
egymással. A vadállomány tervszerű, 
szakszerű, s fenntartható hasznosítása 
a természetvédelem része. A 21. század 
embere az urbanizáció és a digitalizáció 

Október az iskolában
korában eltávolodott a természettől, s 
így a vadászattól is. A kiállítás segített 
alaposabban megismerni a vizek, erdők, 
mezők, távoli tájak élővilágát. A gye-
rekek simogathattak hungarikumnak 
számító magyar vadászkutyafajtákat, 
sólymokat tarthattak a kezükön. Diák-
jaink megkeresték a trófeaerdőben a 
csákvári vonatkozásúakat. Az élő állatok 
mellett preparátumok sokasága mu-
tatta be Földünk sokszínűségét. Kézbe 
vehették a régi korok vadászeszközeit: 
íjakat, elöltöltős puskákat, de játszhat-
tak modern virtuális játékokkal is. A 
virtuális vadászat, íjászkodás különösen 
tetszett nekik. Az Erdővarázs program 
keretében módjuk nyílt erdei illatokkal, 
növényekkel és állatokkal ismerkedni. 
Sikeres teszt kitöltése után ajándékot 
is kaptak. 1971 után került újra meg-
rendezésre a világkiállítás. Reméljük, 
hogy az a több mint száz tanuló, akik 
iskolánk szervezésében eljuthattak ide, 
50 év múlva gyermekeiket és unokáikat 
fogják elvinni, hogy megmutathassák a 
természet gazdagságát. 

Október 6-án, nemzeti gyásznapunkon 
megemlékeztünk az aradi vértanúkról, 
és bíztattunk mindenkit, hogy vegyen 
részt este a városi koszorúzáson.

Szintén október 6-án a Könyvtári Napok 
keretében került sor a Helytörténeti 
vetélkedőre. Iskolánkban több tanuló 
megoldotta a jelentkezéshez szükséges 
feladatokat. Végül két 7. b osztályos csa-
pat indult a megmérettetésen. A szer-
vezők hangsúlyozták, hogy a játék, a 
közös ismeretszerzés és a jó hangulat a 
legfontosabb. Változatos feladatokban 
kellett bizonyítani a gyerekeknek tájéko-
zottságukat: totó, képkirakó, igaz-hamis 
állítások, hiányos szöveg kiegészítése, 
színezés várt a csapatokra. Esterházy 
Móric, Paulini Béla és a sok-sok csákvári 
érték került másfél órára a figyelem 
középpontjába. Sem a nyolc hetedik 
osztályos lány, sem a többi résztvevő 
nem tért haza üres kézzel. Köszönjük a 
jó hangulatú estét, a finom szörpöt, az 
ajándékokat. Gratulálunk a nyugdíjas 

Szappan átadása az évzárón

csapatnak, akik pár ponttal mindenkit 
megelőztek. Bízunk benne, hogy diákja-
ink ismeretei az évekkel bővülni fognak, 
és mindig büszkén emlékeznek majd te-
lepülésünk kincseire.

Október 9-én a szüreti felvonuláson sok 
érdeklődő vett részt, kicsik és nagyok 
egyaránt. A Szülői Munkaközösség négy 
állomáson kínálta étellel, itallal a felvo-
nulókat. Az időjárás is kedvezett a ren-
dezvénynek, vidáman telt a délután.

Október 12-én Csákváron rendeztük 
meg a Körzeti Diákolimpia Mezei futó-
bajnokságát, ahol tanulóink szép ered-
ményeket értek el:  II. korcsoport lány 
egyéniben : 2. Majtán Míra, 5. Nagy 
Gruber Zara  Csapatban  1. helyezést 
értek el, a csapat tagjai: Majtán Míra, 
Nagy Gruber Zara, Orosz Zsanett, Freész 
Réka, Kulcsár Zorka  II. korcsoport fiúk 
egyéni versenyében:  2. Vida Péter Do-
minik, 4. Farkas Hunor, Csapatuk  2. he-
lyezést ért el, a csapat tagjai: Vida Péter 
Dominik, Farkas Hunor, Boros Bálint, 
Takács Levente, Erdős Csongor, Faragó 
Zétény. III. korcsoportos lány egyéni: 3. 
Bokodi Fruzsina, 5. Veigl Zsófia 6. Ujcz 
Anna Bella, Csapatban 1. helyezést ér-
tek el, a csapat tagjai: Bokodi Fruzsina, 
Veigl Zsófi, Magasi Hanga, Ujcz Anna 
Bella, Imrefi Mirella  III. korcsoport fiú 
egyéniben : 7. Botos Bálint  Csapata 
3. helyezett lett, a csapat tagjai: Botos 
Bálint, Fehér Kristóf, Pausch Barnabás, 
Hajdu Balázs,  IV. korcsoport lány egyé-
ni: 2. Mike Száva 3. Zelizi Natália  IV. 
korcsoport fiú egyéni: 5. Csete Botond 
6. Mészáros Zoltán, Csapatban  2. he-
lyezést értek el, , a csapat tagjai: Csete 
Botond, Mészáros Zoltán, Glaszhütter 
Dávid, Weidinger Áron, Kádár Máté.   
Dicséretes, hogy ilyen sokan megmoz-
gatták magukat ezen a délutánon, és 
gratulálunk a szép eredményekhez!

Nagy örömünkre október 15-én a tan-
termi keretek között megrendezésre 
kerülő Bolyai Matematika Csapatver-
senyen iskolánkat 5 csapat képviselte. 
Három ötödikes, egy hatodikos és egy 

hetedikes csoport vett részt a megyei 
megmérettetésen. A Beck Napsugár, 
Györök Anna, Schneider Ingrid alkotta 
csapat a megye hat legjobbja között 
végzett. A novemberi díjkiosztón tud-
juk meg a végső helyezést. Gratulálunk 
a szép eredményhez! Büszkék vagyunk 
továbbá hatodikosainkra is, név szerint 
Boros Csengére, Takáts Annára, Pula 
Áronra és Király Norbertre, akik 18. he-
lyezést érték el az 51 versengő csapat 
között. Gratulálunk továbbá ötödikese-
inknek is, akik frissen a felső tagozatba 
lépve a középmezőnyben végeztek. A 
verseny résztvevői az 5.a osztályból: 
Bakonyi Szabolcs, Barócsi Ámor, Kerpel 
Lia, Imrefi Mirella, Mézner Diána, Sza-
bácsik Eszter, Vida Péter; az 5. b osztály-
ból: Magasi Hanga Klára, Nagy Gruber 
Zara, Németh Nóra, Boros Bálint, Botos 
Bálint. További sok sikert kívánunk, és 
köszönjük szépen felkészítő tanáruk 
munkáját!

Október 18-án tartottuk a helyi 
szépkiejtési és olvasási versenyt. Nagy 
örömmel tapasztaltuk, hogy sokan je-
lentkeztek. 18 kisgyermek mérettette 
meg magát a harmadik és a negyedik 
évfolyamról. Gántról 5, Csákvárról pe-
dig 13 tanuló. Mindannyian nagyon 
ügyesek voltak, a 3 tagú zsűri nagyon 
nehéz helyzetben volt. Egyhangú dön-
téssel választották ki az első két helye-
zettet, akik képviselték iskolánkat a te-
rületi versenyen. 

A 3. évfolyamról Majtán Míra 1., Bako-
nyi Petra 2.helyezést ért el. 
A 4. évfolyamról Víg Bendegúz 1., Lu-
kács Béla Dominik 2. helyezett lett.

Gratulálunk a gyermekeknek is, és taní-
tóiknak is!

Október 19-én az akadályverseny két 
győztes osztálya jutalomkiránduláson 
vehetett részt Esztergomban az Önkor-
mányzatunk klímatudatosságot erősítő 
projektje keretében. A Geoda Interak-
tív Ásvány- és Őslénykiállításon három 
csoportban szakvezetéssel indultak el 
a tanulók. Nemcsak érdekes informá-
ciókhoz jutottak a gyerekek, hanem 
ajándékokkal együtt térhettek haza. 
„Aranymosás” kincseit, értékes ásvá-
nyokat gyűjthettek. Ékszert készíthettek 
az ásványokból maguk számára vagy 
éppen ajándékba. A régészkedés ered-
ményeként meglelt ősmaradványokat 
is magukkal vihették. Tartalmas két órát 
töltöttek a diákok a bányának berende-
zett kiállítóterekben. Akiknek megtet-
szettek a színes, csillogó kristályok, az 
ajándékboltban tovább gyarapíthatták 
gyűjteményeiket. Ezután autóbusszal 
a Strázsa-hegyi tanösvény kiinduló-
pontjához utaztak. Kellemes sétával 
megmászták a hegyet, miközben azt 

Esztergomban

A mezei futóverseny helyezettjei

Helytörténeti vetélkedő

Élet az első osztályban

Vadászati kiállítás
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is megtudták, hogy mit is jelent a strá-
zsa kifejezés. Először csak tekintetükkel 
jutottak el a szomszédos Szlovákiába, 
később ténylegesen is átsétáltak a ha-
tárt jelző piros vonalig a Mária Valéria 
hídon. Szép látvány tárult a kirándulók 
elé, és szokatlan nézőpontból láthatták 
az esztergomi bazilikát. A kiránduláshoz 
úticsomag biztosította a kellő energiát. 
Fáradt, de élményekkel gazdagodott di-
ákok érkeztek Csákvárra.

Szintén október 19-én rendezték meg 
a mezei futóverseny megyei döntőjét. 
Székesfehérváron a Palotavárosi tavak-
nál gyönyörű környezetben, szép számú 
résztvevővel került sor a versenyre. Is-
kolánkat 2 csapat, és 4 egyéni versenyző 
képviselte a nagyon erős mezőnyben. A 
II. korcsoport lányai között a középme-
zőnyben végeztünk. A csapat tagjai: Bal-
lon Zoé, Freész Réka, Majtán Míra, Nagy 
Gruber Zara és Orosz Zsanett voltak. A 
II. korcsoport fiú csapata: Boros Bálint, 
Fürjes Keve Sámuel, Király Kristóf, Ta-
kács Levente, szintén a középmezőnyt 
erősítették.  A III. korcsoport lányai 
egyéniben Ujcz Anna Bella , Magasi 
Hanga is nagyon jól helytálltak. A IV. kor-
csoportos lányok egyéniben: Mike Szá-
va és Zelizi Natália szerepeltek. Mindkét 
versenyzőnk a mezőny első harmadá-
ban végzett (60 indulóból a legjobb 20 
közé kerültek) Gratulálunk, és további jó 
sportolást kívánunk!

Október 7-én vettek részt hetedik osztá-
lyos diákjaink az Iparkodjunk, gyerekek! 
elnevezésű vetélkedőn, a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara szervezésé-
ben. A program célja a szakmák alapo-
sabb megismerése, a tanulók motiválá-
sa a minél szélesebb körű tájékozottság 
megszerzésére, továbbá, hogy a diákok 
legyenek tudatos pályaválasztók. Le-
gyenek tisztában a választandó szakma 
követelményeivel, elvárásaival. Az első 
forduló feladatait online kellett vissza-
küldeni a 4 fős csapatnak. A 42 induló 
csoportból a legtöbb pontot elért ver-
senyzők jutottak a középdöntőbe. A Szé-
kesfehérváron megrendezett versenyre 
10 csapatot hívtak be. A 7. b osztály tag-
jaiból álló „Esterházy iparkodók” a gya-
korlati feladatok megoldásában ügyesen 
szerepeltek, a maximálisan elérhető 100 
pontból 94,5 pontot szereztek, amely 
a 2. helyet eredményezte számukra. A 
különböző középiskolák az általuk okta-
tott szakmákkal kapcsolatos feladatok 
megoldását várták a tanulóktól: hajfo-
nás, varrás, sebellátás, de szerszámok 
felismerése, a levágott állatok részeinek 
megnevezése is a feladatok között szere-
pelt. Október 20-án rendezték az „Ipar-
kodjunk, gyerekek!” verseny döntőjét. A 
Gazdaság Háza adott otthont az utolsó 
fordulónak. Gyönyörűen feldíszített te-
rem, finomságokkal megrakott asztalok 

várták a középdöntőben a legtöbb pont-
számot elért csapatokat. A verseny során 
különböző cégek szakoktatói várták a 7. 
osztályos tanulókat. Interaktív felada-
tokban sokféle ismeret mellett, gya-
korlati tudásra, logikai gondolkodásra, 
ötletességre is szükség volt. A gyerekek 
korosztályának megfelelő, de az adott 
szakmára jellemző próbatételek újfajta 
kihívást jelentettek tanulóinknak. A négy 
lányból álló csapat nem csupán bolti el-
adóként vagy pincérként állta meg a he-
lyét, a különböző mérőeszközök, elekt-
ronikai szerszámok sem fogtak ki rajtuk. 
Az eredményhirdetés során hatalmas 
örömmel vettük tudomásul, hogy az „Es-
terházy iparkodók” első helyezést értek 
el. Ajándékokkal megrakodva és élmény-
nyel térhettek haza. A lányok már most 
sajnálják, hogy jövőre nem indulhatnak 
ezen a versenyen. A csapat tagjai: Bokodi 
Fruzsina, Faragó Jázmin, Medgyesi Lilla, 
Nagy Gruber Perla. Számukra a pálya-
választás a sok új ismeret segítségével is 
könnyebbé vált. Gratulálunk a diákoknak 
is, és osztályfőnöküknek is, aki felkészí-
tette őket!

Október 21-én rendeztük meg a területi 
szépkiejtési és olvasóversenyt. Meghív-
tuk a környékbeli iskolák diákjait, hogy 
mérjék össze tudásukat, a mi legjobb-
jainkkal. A három tagú zsűri most is 
gondosan végezte a munkáját. A ho-
zott szöveget mindenki nagyon szépen, 
hangsúlyosan olvasta fel. Az idegen szö-
vegnél már előfordultak nehezebb kife-
jezések, összetett szavak, többszörösen 
összetett mondatok, amivel már külön-
bözően tudtak megbirkózni a diákok. 
Amíg a zsűri meghozta a döntést, addig 
egy másik teremben süteményt és üdí-
tőt kínált az egyik kolléganő a gyerme-
keknek és a kísérőknek. Iskolánk diákjai 
kiemelkedően szerepeltek.

A 3. évfolyamosok között 1. helyezett: 
Majtán Míra 3. b osztályos tanuló lett 
(Csákvár)
2. helyezett: Varga Iringó Virág (Szár) 3. 
helyezett: Bakonyi Petra 3. a (Csákvár)
A 4. évfolyamon 1. helyezett lett Víg 
Bendegúz a 4. b osztályból (Csákvár)
2. helyezett: Schek Fruzsina (Vál) 3. he-
lyezett: Drozdik Benett (Vál)

A helyezettek oklevelet, egy-egy érté-
kes könyvet kaptak, ők jutottak tovább 
a megyei fordulóba. Gratulálunk a gyer-
mekeknek, és felkészítő tanáraiknak is!

Október 21-én Logiscool élményórán 
vehettek részt felső tagozatos diákjaink. 
Játékkészítés, robotika, videó vágás, 3D 
modellezés, és minden egyéb tartozik a 
profiljukhoz, ami digitális. A szülők papír 
alapon is kaptak tájékoztatást arról, mi-
lyen lehetőséget kínálnak a gyermekek-
nek a digitális írástudás fejlesztéséhez.

Iskolánk 7.a és 8.a osztályos tanulói ok-
tóber 22-én Székesfehérváron jártak a 
Szent István Technikum és Szakképző 
Iskola Tanműhelyében, ahol a pék és 
cukrász mesterség rejtelmeibe nyer-
hettek betekintést, majd a szakmákhoz 
kapcsolódó rejtvényt is sikeresen kitöl-
tötték. A program során ismertették 
számukra a Technikum kínálta tovább-
tanulási lehetőségeket, majd csopor-
tokban, forgószínpad szerűen gyakorlati 
foglalkozásokon vehettek részt. Kipró-
bálhatták, hogyan lehet linzert, fonott 
kalácsot, brióst, finom pékárukat készí-
teni, saját tehetségük, ügyességük, kre-
ativitásuk szerint. Díszítettek karácsonyi 
mézeskalács-figurákat is. Kedves, szak-
májukat szerető felnőttek irányították a 
rendezvényt és lelkes diákjaik segédkez-
tek mellettük. Tanulóink kellemes, él-
ményekben gazdag délelőttöt töltöttek 
a pályaorientációs helyszínen, jó prog-
ramokkal színesítve. Köszönjük szépen 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a 
lehetőséget!

Október 23-án reggel felelevenítettük 
1956 eseményeit, este pedig a városi 
ünnepség után diákjaink részvételével 
koszorút helyeztünk el az emlékműnél.

Zajlanak a színházlátogatások is. Har-
madik osztályos tanulóink Maci Laci 
bérlettel tekintették meg a Diótörőcske 
című zenés- verses mesejátékot a szé-
kesfehérvári Vörösmarty Színházban. A 
gyerekek nagyon jól érezték magukat, 
tetszett nekik a színházi hangulat. 

Nyolcadikos diákjaink a Lázár Ervin 
Program keretében nézhették meg A 
bolondok grófja című előadást Buda-
pesten, az Új Színházban. Nagyon tet-
szett nekik, a vidám darab, a színészi 
alakítások nagyszerűek voltak, és a szín-
házi páholyok kényelmét is élvezték. Re-
méljük, a jövőben is sok kulturális prog-
ramban lehet részük a gyermekeknek!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Esterházy iparkodók

Helyi szépkiejtési verseny

Területi szépkiejtési verseny

Pályaorienációs kirándulás

Színház látogatás

Október 23.
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Képünk van róla

A Magyar Honvédség Breakthrough 
2021 elnevezésű éleslövészettel egy-
bekötött képességintegráló gyakorlatot 
rendezett, melynek végrehajtását meg-
tekintette Orbán Viktor miniszterelnök. 

Az esemény utáni tábori ebédet Bo-
ros Gábor ömt zászlós társaságában 
fogyasztotta el, aki a bemutató dina-
mikus bemutatójának aktív végrehaj-
tójaként vett részt a gyakorlaton.

Tour de Csákvár 2021

Október 9-10-én már hagyományosan 
került megrendezésre az idei évben is a 
Tour de Csákvár országúti és mountain 
bike maraton szombaton és vasárnap. 
Az idő az országútisoknak kedvezett, 
a mountisok esőben és sárban teljesí-
tették a távot. A hangulat jó volt, szép 
számmal vettek részt versenyzők a ren-
dezvényen, a krumplis tésztát pedig Laci 
bácsi szolgáltatta. 

Magyar Diána

Szelfi a miniszterelnökkel

Ünnepi musor

2021. október 23-án 19:00 órakor Tolcs-
vay Béla és Nemcsák Károly előadá-
sában láthatták az érdeklődők a „Szép 
Szerelmem, Magyarország” című ver-
ses, zenés előadást. 

Magyar Diána

Halottak napi megemlékezés

2021. november 1-jén 16:00 órakor tar-
tott megemlékezésen Illés Szabolcs és a 
történelmi egyházak képviselői, Szebik 
Károly és Gere Gábor tartott beszédet 
a ravatalozónál, majd együtt mondtak 
imát az elhunytakért, a gyászolókért és 
a hozzátartozókért. Virágokkal és mé-
csesekkel keresték fel az evangélikus te-
metőben a köztemetettek parcelláját, a 
katolikus temetőben a Nagykeresztet, s 
a református temetőben a Hősi Emlék-
művet. Majd a Kastélypark-beli Megbé-
kélés Helye Emlékműnél és a Szabadság 
téri turulnál rótták le kegyeletüket.

A tábori ebéd után
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Október 12-én osztályunk, a 7.a osztály 
osztályfőnökünk, Nádoriné Kutrik Mari-
ann nénivel ellátogatott a Tűztoronyba. 

A tűzoltószertárban egy kedves néni, 
Marika néni fogadott minket. Először 
egy filmet nézhettünk meg, ami Csák-
vár múltjáról szólt. A videóból megtud-
tuk, hogy Csákvárt már a római kortól 

Ti írtátok

lakják, és azt is, hogy 2013-ban város 
lett településünk. Érdekes informá-
ciókat kaptunk például a Báraczházi-
barlanggal kapcsolatban is: a római 
korban szentélyt állítottak itt egy isten-
nő tiszteletére, amit a barlangon lévő 
felirat őriz. Ugyanebben a teremben 
gyönyörű festményeket tekinthettünk 
meg, amelyeket tehetséges, amatőr 

festők készítettek. Idegenvezetőnk ja-
vaslatára mindenki kiválasztotta a neki 
legjobban tetsző képet. Kíváncsiak vol-
tunk, ki melyik festményt szemelte ki 
magának. 

További két helyiségben nézhettünk 
még körül. Az egyikben mellszobrok 
kiállítása volt, a másikban pedig egy 

Jártál már Csákváron? Én eddig csak 
átutazóban, de szeptember utolsó pén-
tekjén ez volt az osztálykirándulásunk 
úticélja. Reggel még nem is sejtettük, 
mennyi új ismeret, élmény vár ránk. 

Székesfehérvárról indultunk, majd Csák-
vár határában szálltunk le a menetrend-
szerinti buszról. A csákvári tanösvény 
legutolsó állomásáról kezdtük meg tú-
ránkat. Sajnos senki sem tudta az utat, 
ezért többször is eltévedtünk, de ez 
senkinek sem szegte kedvét. Kifejezet-
ten viccesnek találtuk, hogy a 7. számú 
állomás után a 3. számút találtuk meg. 
Végigsétáltunk a hegygerincen, ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílt Csákvárra. Útköz-
ben rengeteget beszélgettünk, néha le-
ültünk pihenni, enni, inni. Megcsodáltuk 

az ősz színeiben pompázó növényeket, 
és különböző gombákat is találtunk. 

Körtúránk végén elsétáltunk a Tájházba.  
Itt először megnéztünk egy rövid filmet 
Csákvár történetéről. Nagyon sok érde-
kességet megtudhattunk. Már időszá-
mításunk előtt is lakott terület volt, és az 
egyik környékbeli barlangban egy római 
katona által felvésett vörös színű feliratot 
is találtak. Napjainkig végigkövethettük 
a város történetét a világháborún át a 
fénykoráig. Kiemelt fazekasközpont volt, 
itt készítették a híres csalikancsókat is, 
aminek üreges a füle, és csak akkor lehet 
belőle inni, ha befogjuk rajta a titkos lyu-
kat. A film megtekintése után kettévált 
az osztály, a lányok először a Tájház belső 
berendezését nézték meg, a fiúk pedig 

az udvart fedezték fel. Két nagyon ked-
ves néni vezetett körbe minket, rengeteg 
érdekes dolgot mondtak el nekünk, és 
válaszoltak minden kérdésünkre. Na-
gyon meglepő dolgokat tudtunk meg, 
például, hogy régen ülve aludtak, mert 
csak a halottakat fektették le. Az udva-
ron egy kisebb épületben a régi konyhát, 
a dohányvágót, a medve alakú agyagból 
készült dohánytartókat, kancsókat, kö-
csögöket nézhettük meg. Utóbbiakat fő-
leg sárgára, zöldre és barnára festették. 
Nagyon tetszettek a különböző alakú 
tarkedlisütők. A város nemcsak a fazekas 
portékáiról volt híres, hanem a kolomp-
készítőiről is. Néhány kolompot mi is 
kipróbálhattunk. Csákváron római kori 
sírokat is tártak fel a régészek, ezeknek a 
sírköveit is megmutatták nekünk. Meg-
tudtuk, hogy a katonáknál hármas te-
metkezés volt, tehát egy sírba mindig há-
rom katonát temettek. Miután mindent 
megnéztük, együtt leültünk a csűrben és 
egy kis versenyt rendeztek nekünk, hogy 
ki jegyezte meg több tárgynak a nevét. 

Az első három helyezett egy kis kancsó-
nak örülhetett, de vigaszdíjként minden-
ki kapott egy képeslapot. A várost min-
den évben meglátogatják a korábban 
ott élő Esterházy család leszármazottjai, 
és minden alkalommal adományoznak 
is valamit, ami a családjukkal kapcsola-
tos. Például régi fényképeket. A program 
végén ötösével felmehettünk a tűzto-
ronyba, ahol rengeteg pókháló volt. Lá-
togatásunk végén Marika néni kedvesen 
felajánlotta nekünk, hogy tavasszal újra 
szívesen lenne az idegenvezetőnk, és 
lovaskocsizni is elmehetnénk.

Végül a híres csákvári Csuta-cukrászdában 
zártuk a napot, ahol nagyon finom süte-
ményeket és fagyit ehettünk. Sokan még 
haza is vittek a desszertből. A buszra jól-
lakottan és fáradtan szálltunk fel. Renge-
teget tanultunk Csákvárról és környéké-
ről, valamint arról, hogyan éltek régen az 
emberek.

Jakab Nikolett
Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola, 7.a

Kirándulj Csákvárra!

Egy rendhagyó osztályfonöki óra

szépen berendezett szobán keresz-
tül nyerhettünk betekintést elődeink 
életébe. A régi bútorok, használati 
tárgyak látványa elindította képzele-
tünket, milyen életet élhettek az akkori 
emberek. El sem tudjuk képzelni, ho-
gyan lehetett élni akkor okostelefon, 
internet nélkül. 

Az osztályfőnöki óránk végén minden-
ki sok új ismerettel gazdagodva tért 
vissza az iskolába. Büszkék vagyunk 
arra, hogy ilyen gazdag múltú telepü-
lésen élünk. 

Beck Napsugár – Koós Gréta
7.a osztályos tanulók

Floriana Könvtár
téli zárás tervezete

Könyvtárunk előreláthatólag
2021. december 20 - 

 2021. december 31-ig
zárva tart.

Nyitás 
2022. január 4-én, kedden.



10   

 

Eseménynaptár
2021.11.01. – 12.31.

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/

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Vasárnap 10 óra istentisztelet.

Vasárnap 10 óra gyermekistentisztelet.

Karácsonyhoz közeledve, minden advent vasárnapi, 10 órai istentiszteletünkön 
zenei szolgálatokkal készülünk Krisztus születésének napjára. 

Egyházfenntartói járulék:

Egyházfenntartói járulék és adományok befizetése a kialakult helyzet alatt csak 
utalással történhet, vagy csekken történő befizetéssel

az egyházközség CIB Banknál vezetett bankszámlaszáma: 
10700093-70097689-51100005 

Kérjük, hogy minden esetben a közleményben tüntesse fel nevét, lakcímét és az egyházfenn-
tartás kifejezést, vagy az adomány célját.

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

Evangélikus  Egyház
Kedves Testvéreink!

A legújabb püspöki ajánlás szerint nem szükséges, de szabad maszkban
részt venni az istentiszteleteinken, valamint továbbra is mellőzzük a
közös kehely használatát az úrvacsoravétel alkalmával.
Szeretettel várjuk istentiszteleteinkre!

Vasárnapi és ünnepi istentiszteleteinket a gyülekezet Facebook-oldalán
továbbra is élőben közvetítjük, s ezeket a felvételeket később is
visszanézhetik.

Szeretettel ajánljuk evangélikus portálunk anyagait, ahol naprakész információk 
és lelki anyagok segítenek híveinknek lelki táplálékhoz jutni.
A portál címe: www.evangelikus.hu

NOVEMBER
14.  11.00 Családi istentisztelet (vasárnap)
17.  18.30 Férfikör (szerda)
21. 11.00 Örök élet vasárnapja, Halottak emlékezete (vasárnap)
21. 15 .00 Szeretetvendégség  - előadás az úrvacsoráról
28. 11.00  Advent 1. vasárnapja

DECEMBER
5.   11.00 Advent 2. vasárnapja úrvacsorai istentisztelet 
12. 11.00  Advent 3. vasárnapja istentisztelet

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
péntek 17.00  Bibliaóra
péntek 18.OO Kóruspróba

Gyülekezetünk bankszámlaszáma:
Evangélikus Egyházközség Csákvár 10405066-50526774-85891001

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül
vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten”. (2Korinthus 9,7)
Köszönjük támogatásaikat!
Kérjük, hogy akinek bármilyen segítségre van szüksége, jelezze a
gyülekezet lelkészénél (Szebik Károly 0620-950-9005)

November hónap igéje:
„Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus
állhatatosságára.”
2 Thesszalonika 3, 5

Csákvár-Gánt Tv
N O V E M B E R  H A V I  M Ű S O R A

November
November
November
November
November
November
November
December
December

8. h.
11. cs.
15. h.
18. cs.
22. h.
25. cs.
29. h.
2. cs.
6. h.

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

Halottak napi megemlékezés
Süsü Nap (ism.)
Gyertyagyújtás
Fábián Janka író-olvasó találkozó
Közmeghallgatás
Az Otthon
Fábián Janka író-olvasó találkozó (ism.)
1. Adventi vasárnap
Testületi ülés

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Elhúzódó légzési panaszok kivizsgálása (fulladás, köhögés,  ter-
helésre jelentkező nehézlégzés, csökkent terhelhetőség, fáradékony-
ság, visszatérő légúti panaszok, mellkasi fájdalmak,  alvás alatti lég-
zészavarok)

■ Tünetmentes, veszélyeztetett betegek szűrése 
(dohányzás, munkahelyi porbelégzés, családi halmozódás)

■ RTG felvételen látható eltérések további tisztázása

■  Légzőszervi betegek kezelése és gondozása
(asztma, allergia, COPD, post-COVID szindróma)

■ Szakorvosi javaslat

■  Légzésfunkció

■  Allergia vizsgálat

■ Belgyógyászati és mozgásszervi betegségek légzési vonatkozásai 
(pl. szívelégtelenség, elhízás, autoimmun betegségek, reflux-
betegség, mellkas deformitás-gerincferdülés)

■  Műtét előtti állapotfelmérés, műthetőség megállapítása

■  Légzésrehabilitáció
(komplex post-COVID ellátás, mellkasi vagy hasi műtétek utáni re-
habilitáció, légzőizom edzése és a légzésmechanika optimalizálása 
pl. sportolók, énekesek, fúvósok esetén, COPD komplex rehabilitá-
ciója, testsúly probléma komplex menedzselése-zsírégetés, rekesz-
izom tréning, állóképességi tréning légzésterapeuta-gyógytornász 
irányítása és felügyelete alatt)

■ Tüdőszűrés CT-vel (alacsony sugárterheléssel járó LDCT )

■  Beutaló CT, PET-CT, Cardio CT vizsgálatra (Bp)

■ BEMER kezelés (mikrokeringés javítására)

■ COVID gyorsteszt vizsgálat, Ellenanyag szűrés

Kapcsolat
Telefon: 20/2222-515 (hétköznap 08:00-16:00)
E-mail: csakvar.lelegzet@gmail.com
Web: lelegzet.netdoktor.hu

Szakrendelő elérhetőség: Csákvár, Szabadság tér 5.
(a háziorvosi rendelő udvarában a patika melletti sarokban)

Csákvári állandó lakcímmel rendelkezőknek és eü. dolgozóknak
25% kedvezmény!

LÉLEGZET

Magánrendelés
Csákváron

Szakorvosi vizsgálat sürgos 
esetben akár 3 napon belül!

Hirdetések

Rendel: Dr. Tilinger Edit foorvos
tüdogyógyász,
belgyógyász,
onkológus, 
légzésrehabilitációs szakorvos
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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:  december 1.

Csákvári Hírmondó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hirdetések

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%

Az alábbi szolgáltatásokkal 
állok rendelkezésre

Magánszemélyek részére: 

Biztosítások: 
Baleset
Egészség
Nyugdíj
Élet
Hitelfedezeti
Élethosszig tartó
Lakás
Gépjármű  (gfb. casco, stb.)

Hitelek, számla:
Babaváró
Támogatott lakásfelújítás
(3 millió ft. támogatással)
Lakossági bankszámla
Személyi kölcsön 
Hitelkártya

Kis-, és közepes vállalkozások 
részére:

Biztosítások:
Csoportos
Cégtulajdonos
Kulcsember
Gépjármű (casco. gfb., stb)
Vagyon, stb.

Tilinger Gábor  +36 20 9357 346
tilinger.gabor1961@gmail.com

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

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Trimmel Ferenc temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek.

GYászoló család

APRÓHIRDETÉS

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
•  sminkek – minden alkalomra

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.”

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2021. szeptember 30-án Balikó Vivi-
en a Guba dűlőre,
2021. október 5-én Puporka Kriszto-
fer Levente a Gánti útra,
2021. október 15-én Fodor Zsófia a 
Gánti útra,
2021. október 17-én Rózsa Anna a 
Vajda J. utcába,
2021. október 19-én Fehér Zselyke 
az Ady Endre utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír■  Ingatlanközvetítés
■  Adás-vétel, kiadás-bérlés
■  Földhivatal előtti ügyintézés
■  Hivatali engedélyeztetési  
    eljárások
■  Épületfeltüntetési,
    bontási ügyintézés
■  Közművek átírása
■  Ingatlan-tanácsadás
■   Földmérés

FENYŐVÁSÁR
Csákvár, Dobogó utca 41.

December 11-től
mindennap 10:00-17:00-ig

Normand:  9 500 Ft/db 
Ezüsfenyő:  7 000 Ft/db
Lucfenyő:  6 000 Ft/db

     
     Tel:  06 20-408 2015
              06 20-520 0728

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
(Csákvár, Szilárd Gy. u. 3.
Tel.: 22/254-892, 30/225-8578)
tartósélelmiszer-gyűjtést szervez an-
nak érdekében, hogy karácsonykor 
minél kevesebb embernek kelljen 
nélkülöznie.

Legyen mindenkinek 
boldog a karácsony!

Ha Ön megteheti, és szeretne segíte-
ni, kérjük, hogy élelmiszer-felajánlá-
sát (pl.: liszt, kristálycukor, olaj, tész-
ta, rizs, konzerv, szaloncukor stb.) 
juttassa el a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálathoz (Csákvár, Szilárd Gy. u. 
3.; Tel.: 30/225-8578)
2021. december 17-ig.

A felajánlott élelmiszerekből össze-
állított csomagokat karácsony előtt 
rászoruló családoknak szeretnénk 
átadni.

Segítségüket a családok nevében 
előre is köszönjük!


