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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
Az Esterházi Iskola 2019 október 20-ig várja a szakmák képviselőinek jelentkezését.

2. oldal

3. oldal

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

KÉPÜNK VAN RÓLA

Esterházi Iskola 2018/2019-es
tanév értékelésének rövidített
kivonata.

Képes tudósítások városunk
életéből, az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.

4-5. oldal

6-7. oldal

Csákvári-Bodméri Hírmondó

XXIX. évfolyam 9. szám 2019. szeptember

Floriana Nap
A 2019-es Floriana Nap ismét telis
tele volt megannyi izgalmas programmal, így nem csoda, hogy a gyermekes családok, fiatalok és idősebbek egyaránt megtalálták a számukra
érdekes elfoglaltságot. A kánikula
ellenére sikeresen és emlékezetesen
telt az augusztus 20-ai rendezvény,
ahová nem csak Csákvárról, hanem
a környékbeli településekről is érkeztek látogatók. A rendezvényen egész
nap kézműves vásár, népi játszótér
és mini vidámpark várta az érdeklődőket.
A csákvári önkormányzat minden 14
év alatti csákvári gyermek számára
biztosított egy ingyenes kört a vidámparkban, melyet délután 3 óráig
lehetett felhasználni. A kézműves sátorban a gyerekek sokféle technikát
kipróbálhattak, felhasználva kreativitásukat. A színpadra elsőként a Hahó
Együttes állt fel, akik délelőtt 11
órától egy jó hangulatú, mosolygós
gyermekkoncerttel nyitották meg a
napot.
A városebéd hagyományosan gulyásleves volt, melyet déltől a Képviselő-testület tagjai szervíroztak
a parkba kilátogatóknak. 14 órától
a Mágustones Együttes műsorával
folytatódtak a színpadi programok.

Délután 3-tól az önkormányzati ünnepség következett, melyet István
királyunk ünnepén, Magyarország
hivatalos állami ünnepe, augusztus
20-a alkalmából rendeztek. A Himnusz elhangzása után Illés Szabolcs
polgármester mondott beszédet.
Az új kenyeret idén is megáldották
a történelmi egyházak képviselői:
Gerendai Sándor katolikus esperes
plébános atya és Gere Gábor református lelkipásztor mondtak imát a
kenyérért, melyet Illés Szabolcs polgármester úr szegett meg. A hagyományokhoz híven az ünnepség után
mindenki kaphatott egy darabot az
új kenyérből. 2019-ben a „Csákvár
Város Díszpolgára” elismerő címet
Bodrogai Gyuláné kapta. A képviselő-testület döntéséhez, Erzsi néni
személyéhez és munkásságához
kapcsolódó gondolatait Magyar Diána osztotta meg a közönséggel. „A
gyermekekről való gondoskodás,
másokon segítés, és az aktív közösségi munka mindennapjai elengedhetetlen részét képezik élete során. […]
Az évek alatt több generáció nőtt fel
kezei között, többeknek volt édesanyja helyett édes-anyja, fogadott gyerekek, unokák sora szeretettel gondol
a közös évekre, emlékekre.”- szólt az
indoklás. „Csákvár Város Díszpol-

gára” posztumusz elismerő címet
Nagyjókai Farkas Vince részére ítélte
meg Csákvár Város Önkormányzata,

melyet hozzátartozói vettek át. A díjazottaknak egy-egy dallal a Harangvirág Dalkör kedveskedett. A „Kulturált Környezetért Díjak”-at Vasné Kiss
Magdolna, Gönczi Andrea és Nász Attila, valamint ifj. Fehér Ferenc kapták
meg, a tulajdonukat képező lakóházas ingatlan szépítése és a kulturált
lakókörnyezet kialakítása érdekében
végzett munkájukért. Az ünnepséget
a Szózat közös eléneklésével zártuk.
Folytatás a következő oldalon.

Folytatás az előző oldalról.

A Mágustones vidám jelmezbe bújva
adta elő mozgó-koncrtjét, ezzel csalogatva a színpadhoz a Pihenőparkban sétálókat.
Fél 6-tól pedig már a Perpatvar című
interaktív, Gólyalábas Parasztkomédia szórakoztatta a látogatókat.
Fél 7-kor L. L. Junior és táncosai léptek színpadra. A közismert magyar
rapper, akit Mr. Raggamaffin-ként is
emlegetnek, fantasztikus bulit csapott. A leginkább fiatal lányokból álló
közönség óriási sikoltozással és heves
tapssal reagált az előadásra. Pörgős
ritmusok, nyelvtörő szövegek, fülbemászó dallamok – ezek jellemezték
a produkciót. A színpadi átállást követően, este 8 órától az idén 20 éves
évfordulóját ünneplő, és ez alkalomból turnézó Magna Cum Laude koncertje vette kezdetét. A több, mint
másfél óra alatt a formáció összes
slágere felcsendült a megjelentek
nagy örömére. Így a közönség egy
emberként énekelte a Volna-e kedved, a Mit ér?, a Színezd újra, és az
összes többi dalt. Sőt, a frontember,
Mező Misi a Vidéki sanzon című szám

alatt még a közönség közé is lejött, és
közös dalolásra invitálta a kicsiket s a
nagyokat egyaránt. A ráadásként eljátszott Pálinka dal már csak hab volt
a tortán. A fergeteges koncert végén
a zenekar közös fotót is készített a rajongókkal, melyet a Facebook oldalukon is megtekinthetünk.
A rendezvény zárásaként látványos
vízjátékot és lángshow-t láthattunk
a népi játszótér helyén. Garantáltan
óriási élménnyel tért haza mindenki
az idei augusztus 20-áról, melynek

programjait Európai Uniós támogatásból és hazai költségvetési előirányzatból finanszíroztuk. A napot
egy hajnalig tartó bulival zártuk, melyen DJ Atta biztosította a talpalávalót, Hartégen Gyula jóvoltából.
Csákvár Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
az idei Floriana Nap programjainak
lebonyolításában részt vállaltak, segítséget nyújtottak. A színpadi dekorációt a Fejér Megyei Integrált
Szociális Intézménynek és vezetőjé-

nek, Cséplőné Gönczi Veronikának
köszönhetjük. A rendezvény villanyszerelési és áramellátási munkáit
Adamek Tibor végezte. A területet a
Vértesi Erdő Zrt. Csákvári Erdészete,
a víz-és áramellátást Németh Zsolt
biztosította. A városebéd Laci bácsi
– Kiss László – konyháján készült. A
rendezvény biztosításról a Csákvári
Polgárőrség és a TA Group gondoskodott. Az Egészségsátorban Knausz
Imre és munkatársa álltak helyt. A
vendégek és a fellépők ellátásában
Horváth Józsefné, Hartégen Gyula,
Kiss László, Buncsák István és Nagy
Sándor vállalt szerepet, a kerámia
ajándéktárgyak Győri Ilona fazekas
munkái. A moderátor Szakál Borostyán volt.
Az egész napos programsorozat lebonyolításában önkéntesek, óvónők,
pedagógusok, diákok, a Harangvirág
Dalkör, a csákvári egyházak és a rendezvényszervező csapat tagjai segítettek. Köszönet mindenkinek, aki a
városnap sikeres lebonyolításához
hozzájárultak.
Szakál Borostyán

Képviselő-testületi hírek – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2019. augusztus
27. napján tartotta munkaterv szerinti rendes ülését, amelyen elsőként a
két ülés között végzett munkáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadta el. Döntött
a helyi adókról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról, melynek
következtében nem kell megfizetni
a magánszemélyek kommunális adóját azon építmény után, amelyben
olyan három vagy több gyermekes
család lakik, ahol az egy főre jutó
jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíjminimum legkisebb összegének négyszeresét, vagyis 113.400
forintot, illetve ugyanezen összeget
el nem érő jövedelmű egyedül élő
és 70. életévét az adóévet megelőző évben betöltött magánszemély
lakóhelyéül szolgál. Döntött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetről, és az
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önkormányzat és intézményei 2019.
évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról. Ezt követően döntött az Esterházy Móric Nyelvoktató
Német Nemzetiségi Általános Iskola
beszámolójának elfogadásáról. Elfogadásra került az önkormányzat és
intézményei 2019. évi II. negyedéves
költségvetési tájékoztatója. Megismerte Csákvár Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának
átfogó szakfelügyeleti vizsgálatáról
készült tájékoztatót. Módosításra
került az I. számú fogászati körzetre
kötött feladatellátási szerződés az
asszisztens személyében bekövetkezett változás miatt. Elfogadásra
került az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
szóló tájékoztató, illetve döntés született a vis maior pályázat benyújtásáról az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános
Iskola kazánjának beázása miatt.
Elfogadásra került a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás be-

nyújtásáról szóló határozati javaslat,
illetve a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére
pályázat kiírása. A Bokréta utca forgalmi rendjének felülvizsgálata során
a Képviselő-testület nem kívánja az
utca forgalmi rendjét megváltoztatni.
Döntés született a Felső-Haraszt utca
szélesítéséről, valamint a víziközmű
Gördülő Fejlesztési Tervekről. A Fejér
Megyei Településrendezési eszközök
véleményezése során a Képviselőtestület megtette észrevételeit. Zárt
ülésen döntés született a köztartozás
mentes adózói adatbázisból történő
törlésről, illetve a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról.
A Képviselő-testület nyilvános ülésén készült felvétel a Csákvári TV-ben
látható, míg a nyilvános ülés jegyzőkönyve az önkormányzat hivatalos
honlapján (www.csakvar.hu) olvasható.

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2019. augusztus 4-én Petrov Noémi
a Gyümölcs utcába,
2019. augusztus 7-én Tamás Hunor
Péter a Hunyadi utcába,
2019. augusztus 22-én Hegyessy Lelle Laura az Ostrom utcába,
2019. augusztus 23-án Benedek Levente Sándor a József Attila utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy Csákvár város közigazgatási területén módosultak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályai.
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2019. augusztus
27-i nyilvános ülésén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról új
rendeletet alkotott és hatályon kívül helyezte a települési hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/2015.
(VII.29.) önkormányzati rendeletét.
Az új, hatályos rendelet megtekinthető a www.csakvar.hu honlapon.
A lakosságot - és a gazdálkodó szervezeteket érintő rendelkezések:
1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához elsődlegesen
igénybe vehető hulladékgazdálkodási létesítmény a Tatabánya, Dubnikvölgy Regionális Hulladékkezelő Központ, ahol az ingatlanhasználó külön
térítési díj ellenében helyezhet el
települési hulladékot.
2. Házhoz menő lomtalanításra
van lehetőség egyéni kérelem alapján (kommunális hulladék elszállítására) évente 1 alkalommal 3 m3
mennyiségig. E szolgáltatást évente
január 2. – szeptember 30. közötti
időszakban végzik ingyenes szállítással. Előzetes egyeztetés szükséges a
06-22/507-419-es telefonszámon.
3. A gazdálkodó szervezetek részére kötelező közszolgáltatás igénybe vétele csak a települési vegyes
hulladékra terjed ki.
4. A lakosság a Csákvári Hulladékudvarban (Csákvár, Széchenyi
u. 8.) térítésmentesen helyezhet el
települési hulladékot az átadás-átvételi előírások betartása mellett.
Nyitvatartás: szombat 7:00-12:00.
5. Az Önkormányzat az ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási
díj fizetésére vonatkozóan nem állapít meg kedvezményt.
6. A közszolgáltatás szüneteltethető, amennyiben az ingatlanon legalább egybefüggően 90 napig senki
nem tartózkodik, vagy az ingatlan
beépítetlen és az ingatlanon hulladék sem keletkezik. A szüneteltetést
a szolgáltatónál lehet kérni.
7. A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére: 60-80-120-240770-1100 literes gyűjtőedényt rendszeresít.

8. A minimálisan igénybe vehető
– 60 literes – gyűjtőedény a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használó természetes személy ingatlanhasználót illeti meg. A kérelem
mellékleteként csatolni kell a hivatal
által kiadott életvitelszerűen egyedül
élésre vonatkozó igazolást.

3. Lomtalanítás kérése:
1 alkalom/év/3 m3,
előzetes egyeztetés: 06-22/507-419

9. A közszolgáltató lakóterületen hetente 1 alkalommal, pénteki
napokon szállítja el az ingatlan elé
kihelyezett kukákból a kommunális
hulladékot.

Ügyfélszolgálat nyitvatartása minden
hónap utolsó hétfőjén: 8.00-12.00

10. A közszolgáltató lakóterületen az elkülönített hulladékgyűjtés
biztosítása érdekében házhoz menő
gyűjtést alakított ki. A lakosság részére a Hulladéknaptárt postázták, mely
a www.csakvar.hu honlapon is megtekinthető.
11. A Közszolgáltató és a Koordináló szerv az ügyfélszolgálati feladatainak ellátása, a közszolgáltatási díj
beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése,
a közszolgáltatás nyújtása céljából
jogosult kezelni az ingatlanhasználónak a közhiteles nyilvántartás szerinti
nevét, székhelyének, telephelyének
címét, adószámát, elektronikus kézbesítési címét, a természetes személy
ingatlanhasználó a családi és utónevét, születési nevét, születési helyét
és idejét, anyja születési családi és
utónevét, lakóhelyének, tartózkodási
és értesítési helyének címét. A közszolgáltató és a Koordináló szerv az
általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az ügyfélszolgálati
feladatainak ellátásán, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettségén túl
más célra fel nem használhatja.
12.A hulladékszállítás igénybevétele a közszolgáltató és az igénybevevő közötti szerződés alapján jön létre. A szerződéskötés minden ingatlan
tulajdonos, bérlő, részére kötelező.
Ügyintézés és elérhetőségek:
1. Depónia Kft elérhetőségei:
Ügyfélszolgálat: Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Telefon: 06-22/507-419
Fax: 06-22/507-420
honlap:www.deponia.hu
email: ugyfel@deponia.hu
2. Hulladékudvar 8083 Csákvár,
Széchenyi u. 8.
Nyitva tartás: szombat 7:00 – 12:00

4. Kihelyezett ügyfélszolgálat:
Csákvár Város Közös Önkormányzati
Hivatal, Szabadság tér 9. Házasságkötő terem

Helyben intézhető ügyek:
• Szerződéskötés-, módosítás
• Lakatlanság bejelentése
• Adatmódosítás (név, hulladékgyűjtő edény, ürítés gyakorisága
stb.)
• Számla- és szállítási reklamáció
• Folyószámla egyeztetés
• Fizetési mód választás
• Számlázás rendje
• Rendelés felvétel
• Depónia emblémás zsákok, illetve matricák értékesítése többlethulladékhoz
Csákvár Város Közös Önkormányzati
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján továbbra is megvásárolható a hulladékgyűjtő zsák (450,- Ft/db), valamint a
zöldhulladék matrica (390,- Ft/db).
Pobrányi Melinda Mária
Igazgatási irodavezető

Köszönet
Tisztelt Bodmériak!
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
megköszönöm az augusztus 18-i
Falunapi rendezvény előkészítésében, lebonyolításában való segítő
közreműködést, a fiatalok lendületes munkáját, a tapasztaltabbak
támogató segítségét, valamennyi
bodméri lakos pozitív hozzáállását, mellyel hozzájárultak ahhoz,
hogy ez a nap minden résztvevő
számára emlékezetes maradjon.
Katona László
polgármester

Asztalitenisz

A Csákvári TC megyei I. osztályú
csapata Egyházashetyén szerepelt (a település polgármestere,
Zolnay Attila egykori csákvári növendék). Immáron hatodik éve
kerül megrendezésre ez a kölcsönös meghíváson alapuló asztalitenisz mérkőzés. Szeretetteljes
és baráti légkör jellmezte a találkozót, amelyen a csákvári csapat
12:6 arányú győzelmet aratott.

Pályaorientációs
Nap
Kedves Csákváriak!
Az előző tanévben jól sikerült a pályaorientációs napunk, ezért az idén is szeretnénk megrendezni.
Tervezett időpontja: november 8. (péntek) délelőtt.
(Reméljük, az időjárás kedvező lesz!)
Kérünk mindenkit, akinek van kedve és lehetősége rá, hogy a szakmáját, munkakörét megismertesse a gyermekekkel, és fogadná otthonában, munkahelyén, műhelyében, üzletében a gyermekeket, vagy eljönne az iskolába mesélni
a tapasztalatairól, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Jelentkezési határidő: 2019. október 20.
Elérhetőség: 0622 582 310/21
igazgato@esterhazyiskola.hu
személyesen az Esterházy Iskolában
Együttműködését előre is köszönjük!		
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Éves szakmai beszámoló 2018/2019-es tanév
(rövidített kivonat)

melynek logója egy emu. Nyomtatásának finanszírozása sajnos még
mindig esetleges, de különböző forrásokból meg tudtuk oldani.
Tanulói létszám
A 2018. évi októberi statisztikában
a tanulói létszámunk Csákváron 361
fő, a tanévet 371 gyermekkel zártuk.
Alsó tagozaton 212 tanuló (2018.
szeptember: 205), felső tagozaton
179 tanuló (2018. szeptember: 176)
tanuló volt a 2019. júniusi nyilvántartás szerint. Gánton 20 gyermek
tanul.
Mottó: Az iskola minden itt élő emberrel kapcsolatban van valamilyen
formában. Közös értékek, közös lelkület és ami a legfontosabb, közös
cél vezérel minket: a gyermekek és
városunk szép jövőjének elősegítése.
I. Kiemelkedő eredmények
1.) Tanulói létszám növekedése: a
2018. évi októberi statisztikában a
tanulói létszámunk Csákváron 361
fő, a tanévet 371 gyermekkel zártuk.
Az év során 3 gyermek családjával
elköltözött, ami csökkentette a létszámot, ezzel együtt 13 fővel nőtt a
tanulói létszám az év végéig. Az elmúlt hetekben újabb 4 tanuló kérte
felvételét iskolánkba.
2.) Országos tanulmányi versenyeken
egy 2. és három 3. helyezést, megyei
tanulmányi versenyeken tizenhárom
1. helyezést, öt 2. helyezést és nyolc
3. helyezést, ének -zene országos
versenyen két arany és egy ezüst,
míg megyei szinten 3 arany helyezést
sikerült elérni. A Kárpát-medence
kincseiről szóló Hungarikum vetélkedőn iskolánk diákjai 3. helyezést értek el a döntőben.
3.) A tanév nagy kihívása volt a
KRÉTA-rendszer bevezetése. Sikerült
ezt az első félévben megtenni, majd
a másodikban finomítani, az adatokat pontosítani. Szülőknek, gyermekeknek, pedagógusoknak egyaránt
szoknia kell ezt az újfajta kommunikációt.
4) Iskolánk életében és arculatának
kialakításában fontos előrelépés volt
a tűzfal új festményének elkészítése.
A kép nemcsak szép, hanem iskolánk
szerepét, helyét is ábrázolja Csákvár
szívében. A település fontos részének érezzük magunkat, a múltra épülő jövő oszlopának.
5) A tanév során minden hagyományt
megtartottunk (Akadályverseny, Szü-
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reti felvonulás és bál, jeles napjaink,
évfordulóink megünneplése, megemlékezések, Mikulás bál, Karácsonyi ajándékműsor, Farsangi bál).
6) A Pályaorientációs Nap, ami településünket is megmozgatta, új törekvésünket tükrözi. Bekapcsolódtunk
egy olyan programba, aminek keretein belül előadásokkal, tesztekkel,
egyéni tanácsadással szakemberek
itt helyben segítik a gyermekek pályaválasztását.
7) Több országos programba is bekapcsolódtunk ebben a tanévben:
Magyar Parasport Napja, „Zölden
jobb!” program, Nemzeti Összetartozás Napja, Újraélesztés Világnapja,
Környezetvédelmi Világnap, Ölelés
Napja
8) Rendőrségi szakember segítségével drogprevenciós, illetve iskolai
bántalmazást megelőző előadásokat
tartottak a felsős tanulóknak.
9) Külön hangsúlyt fektettünk a művészeti nevelésre. Egyre több gyermek fest, rajzol, így juttatja kifejezésre az érzelmeit. Rendszeresen
kiállítást rendeztünk a kiemelkedően
ügyes és szorgalmas művészpalántáknak.
10) A Költészet Napját is próbáltuk
közelebb hozni a gyermekekhez, egymás költeményeiben gyönyörködhettek. Beborítottuk az aulát jobbnál
jobb versekkel. Online versennyel
döntöttük el, melyik alkotás tetszett
a legtöbb tanulónak.
11) Bővítettük az iskolai színházbérletesek körét, szeptembertől 150 tanulónak lesz életkorának megfelelő
bérlete.
12) Ebben a tanévben hosszú idő
után újra lett iskolaújságunk, az EMÚ
(Esterházy Móric Iskola Újságja),

Jelen állás szerint két 23 fős első
osztályunk indul 2019. szeptemberben napköziotthonos rendszerben.
Összehasonlításképpen a 2017/18as tanévben egy 20 és egy 18 fős, a
2018/19-es tanévben egy 24 és egy
23 fős első osztály kezdte meg iskolai
tanulmányait.
Versenyek
A különböző versenyeken nagyon
szépen szerepeltek iskolánk tanulói.
Dobogós országos helyezésekkel is
büszkélkedhetünk.
Országos tanulmányi versenyeken
egy 2. és három 3. helyezést, megyei
tanulmányi versenyeken tizenhárom
1. helyezést, öt 2. helyezést és nyolc
3. helyezést, ének -zene országos
versenyen két arany és egy ezüst,
míg megyei szinten 3 arany helyezést
sikerült elérni. A számos versenyt
nem lehet felsorolni, amiből iskolánk
tanulói válogathatnak a tanév során,
csak ízelítőül emelnék ki belőlük:
• az idei tanévben a nyolcadik
osztályosok számára is megrendezték a Kárpát-medence kincseiről
szóló Hungarikum vetélkedőt. 262
csapatból 16 vehetett részt a Lakitelken megrendezett szóbeli fordulón.
Iskolánk diákjai 3. helyezést értek el
a döntőben.
• nagy örömünkre a megyei Bolyai csapatversenyen nagyon sikeresek iskolánk diákjai magyarból és
matematikából egyaránt. Az idén is
több dobogós helyet elhoztak, valamint képviselhettük Fejér megyét az
országos versenyen.
Nagyon fontos, hogy a gyermekek tudjanak csoportban dolgozni,
együttműködni. Olyan készségeket,
képességeket fejleszt az ilyen jellegű
tevékenység, amelyekre egyre nagyobb szükségük lesz a jövőben.
Említésre méltó események, tematikus napok
A tanév során minden hagyományt
megtartottunk (Akadályverseny, Szü-

reti felvonulás és bál, jeles napjaink,
évfordulóink megünneplése, megemlékezések, Mikulás bál, Karácsonyi ajándékműsor, Farsangi bál) Úgy
érezzük, rendezvényeink színvonalasra sikerültek.
Újragondoltuk a tantermek szépségének díjazását és a Mikulás bálon
„az 5-6., illetve a 7-8. évfolyam legszebb osztálya” feliratú kerámiatáblák kerültek átadásra vándordíjként,
amely az adott tanévben a győztes
osztály falát díszíti.
A Pályaorientációs Nap új törekvésünket tükrözi. Szeretnénk minél
jobban, minél többet segíteni a pályaválasztásban. Bekapcsolódtunk
egy olyan programba, aminek keretein belül előadásokkal, tesztekkel,
egyéni tanácsadással szakemberek
itt helyben segítik a gyermekek pályaválasztását. Ebben a programban
egyelőre a 6. évfolyamtól vesznek
részt tanulóink, a Pályaorientációs
Nap viszont az összes diák bevonásával történik.
Több országos programba is bekapcsolódtunk ebben a tanévben: Magyar Parasport Napja, „Zölden jobb!”
program, Nemzeti Összetartozás
Napja. Az egyik legkülönlegesebb a
Magyar Parasport Napja volt. Szép
érzékenyítő napot töltöttünk együtt
a Szent Kristóf Házból és a Frim Jakab Képességfejlesztő Otthonból érkezett vendégekkel, valamint az Alba
Fehérvár KC/KK sportolóival. A nap
színvonalas megrendezésének elismeréseként iskolánk 50.000 forintot
kapott, amit sportszerekre költhettünk.
Az Újraélesztés Világnapján tanulócsoportokkal látogattunk el a mentőállomásra, ahol rengeteg új ismeretre tettünk szert, valamint bábukon
gyakorolhattuk az újraélesztést.
A Környezetvédelmi Világnapon egy
közös tájékoztató és műsor után
szaktanárok, osztályfőnökök beszélgettek a gyermekekkel a környezetvédelem fontosságáról, bolygónk
élővilágáról, helyzetéről.
Az Ölelés Napja szeretetünk és ös�szetartozásunk kifejezésére irányult.
Erre a napra minden osztály kidekorálta tantermének ajtaját, melynek
ötletességét, mondanivalóját, szépségét jutalmaztuk.
A Költészet Napját is próbáltuk közelebb hozni a gyermekekhez, egymás

költeményeiben gyönyörködhettek.
Beborítottuk az aulát jobbnál jobb
versekkel. Online versennyel döntöttük el, melyik alkotás tetszett a legtöbb tanulónak.
Bővítettük az iskolai színházbérletesek körét, jövő szeptembertől 150
tanulónak lesz életkorának megfelelő bérlete. Eddig 4 osztálynak volt iskolánkban színházbérlete (kettő alsó
tagozatban, kettő felsőben), szeptembertől 3 osztállyal bővül az iskolai
színházbérletesek köre, tehát már 7
osztálynak lesz.
Előzetes egyeztetés alapján kijelölt napokon rendőrségi szakemberek segítségét is igénybe vettük.
Drogprevenciós, illetve iskolai bántalmazást megelőző előadásokat tartottak a felsős tanulóknak.
A második osztályosok a Kinder+
sport pályázatban való sikeres részvételükért labdákat és ugrálóköteleket
kaptak. Az 1.a tanulói pedig a Mosolygó fogacskák pályázaton nyert
ajándékoknak örülhettek.
Pedagógusok létszáma
A tanév során nyugdíjas pedagógusok is segítettek bennünket a létszámhiány leküzdésében.
Annak ellenére, hogy a 2018/19-es
tanévben 6 új pedagógus kezdte meg
munkáját iskolánkban ( 4 Csákváron,
2 Gánton), nagy szükségünk volt a
munkájukra. Egyrészt azért, mert
ezen felül is maradt még betöltetlen
álláshelyünk, másrészt Gántra (ahol
2,5 álláshelyünk van) az egyik pedagógus tanév közben jött, a másik
pedig eltörte a lábát. Volt olyan időszak, amikor négy nyugdíjas pedagógus látta el a feladatokat.
Nagyon jó érzés, hogy nyugdíjba
vonult kollégáink mellettünk állnak,
szeretettel segítenek mindenben,
amire szükségünk van.
A csákvári iskolavezetésnek, illetve a
Gánton tanító pedagógusok számára
egyaránt pluszfeladatokat, kezdetben kifejezetten nehézséget jelentett, hogy a gánti iskola telephely lett,
így megszűnt a tagintézmény-vezetői
státusz. Miután minden hivatalos átszervezéssel járó dolgot (levelezés,
számlák ügyintézése, ellenőrzések)
lebonyolítottunk, fokozatosan kialakítottuk az új tevékenységi köröket.
Táborok
Már áprilisban felkészültünk arra,
hogy a gyermekeknek egész nyáron

különböző táborozási lehetőségeket
nyújtsunk. Megpróbáltuk összeszedni a településünkön található összes
programot, legyen az iskolai, önkormányzati, egyházi, egyesületi stb.
szervezésű, és összefésülni az időpontokat.
• Június 17-től 21-ig 75 gyermek
táborozhatott ingyen a „Korszerű
pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi program
kísérleti megvalósítása a Székesfehérvári Tankerületi Központban” keretében.
55 kisdiák a Sport és egészség témakörét választotta, velük két csoportra
osztva 3-3 pedagógus foglalkozott.
Az Idegen nyelvi táborban 20 tanulóval két pedagógus tevékenykedett.
• Június 24-től 28-ig 25 gyermek vett
részt ingyenes Környezetvédelmi táborban.
Mind a négy tábor programjában
szerepelt egy buszos kirándulás is.
• Ingyenes bentlakásos táborban június 17-től 21-ig 20 tanuló nyaralhatott Balatonszemesen.
Tehát térítésmentesen 120 gyermek
táborozását tudtuk biztosítani június utolsó két hetében.
• Június 24-28-ig azoknak a tanulóknak, akik nem fértek bele a fent
említett keretbe, az Önkormányzat
támogatásával jutányos áron biztosítottuk ugyanazt a programot, két
pedagógus önkéntes munkájának
köszönhetően.
• Június 24-28-ig Gánton is napközis
tábor zajlott, hasonló feltételekkel,
Honfoglaló tábor néven.
• Június 24-30-ig Környebányán az
Alkotótáborban is kikapcsolódhattak
diákjaink, ez a részvevők számára önköltséges alapon valósult meg.

Régészeti Tábor, amelyben 118 gyermek július 29-től augusztus 2-ig ingyenesen táborozhatott az Erzsébet
Alapítványhoz benyújtott nyertes pályázatnak köszönhetően.
• Intézményünk adott helyet július
10-től 14-ig az Ébresztő Fesztiválnak,
ami a fiataloknak kulturált és építő
jellegű szórakozást biztosít.
Építési, felújítási események ismertetése
32 év után egy önkormányzati projekt keretében zajló energetikai felújításon esett át az épület. Ennek
megfelelően új külső nyílászárókat,
korszerű kazánokat és tetszetős külsőt kaptunk.
Egy új beszélgetősarok került kialakításra zöld padokkal, barátságos párnákkal. A padokat a gyermekek saját
kezűleg festették le. Hasonlóképpen
a büfé előtti aula hangulatossá tétele, illetve az oszlopok további csíkozása is közös munka eredménye.
Rendkívül fontos a közösségépítés és
a nevelés szempontjából az ilyen jellegű tevékenység.
A tornaterem padlózatának felújítására és az alakulótér burkolására már
megvan az engedély az „Esterházy
Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulást segítő
tereinek infrastrukturális fejlesztése”
projekt keretében.
Iskolánk belső udvarán a betonpálya
helyén korszerű kültéri sportpálya
került kialakításra, lelátóval, a Magyar Kézilabda Szövetség „Rekortán
pálya fejlesztési program” -ja keretében.
Csákvár Város Önkormányzatának
szervezésében, önkormányzati költségvetésből felújításra került a védőnői szoba. Az új aljzat szép járólap
burkolatot kapott, az újrafestett he-

lyiség korszerű berendezéssel, új műszerekkel megnyugtatóan szolgálja a
védőnők iskolásokkal kapcsolatos
feladatellátását.
A tanév során több kerékpárrongálás (pl. fékek szándékos kiakasztása)
történt az iskola előtt található tárolónál. Csákvár Város Önkormányzata
6 db kültéri kamerából álló rendszerre pályázott iskolánk Szabadság téri
épületére, sikeresen.
Összegezve úgy érzem, hogy nehéz,
de sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött. Az oktatás színvonala
töretlen volt, szép sikereket értünk
el. Iskolánk tankerületi fenntartású,
nem önálló gazdálkodású intézmény.
Lehetőségeinkhez mérten jól gazdálkodtunk, minden fillérre odafigyeltünk.
Sikerült megvalósítani a pályázatomban szereplő dicsőségfalat is, ahová
fényképpel együtt felkerülnek azok
az iskolai, területi, megyei, országos
eredmények, amelyeket a hangosbemondón keresztül is bemondunk.
Ezzel együtt megújítottuk az első
emeleti zsibongót, folyamatosan
igyekeztünk egyre barátságosabbá
varázsolni az iskolát.
A jövőben szeretnék egy olyan „dicsőségfát” is kialakítani, amely azokat a kiemelkedő eredményeket
tartalmazza majd, amelyeket örökre
megőrzünk. Erre felkerülni nagyon
nagy dolog lesz, a tanév végén ünnepélyes keretek között lesz rá mód.
Megvalósítására forrásokat, segítőket keresünk.
Ezúton is szeretném megköszönni
a tantestületnek, kollégáimnak, az
iskola dolgozóinak, a szülőknek és
az Önkormányzatnak az egész éves
együttműködést, közös munkát!
Szajkóné Medgyesi Bernadett
igazgató

• Július 8-14-ig zajlott a nyári tábor
Balatonakaliban, amit támogat az
Önkormányzat.
• Nem iskolai szervezésben, de pedagógusaink részvételével zajlott a
Horgásztábor (július 1-től 5-ig), ami
a napközis táborhoz hasonlóan kevés
hozzájárulást kíván a szülőktől. 40
gyermek töltötte napjait a tó partján.
• Nem iskolai szervezésben, de pedagógusaink munkája eredményeként
valósul meg a Nádorffy Gabriella
  5
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3. Honismereti tábor
A nyári szünidő elején (2019. június
27. - július 1.) Dunapataj-Szeliden került megrendezésre a 3. Honismereti
tábor. Az EFOP-1.5.2-16-2017-00011
pályázati forrásból megvalósuló tábort Csákvár Város Önkormányzata,
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
valamint a Floriana Egyesület közös
szervezésben valósította meg.
Az idén 23 gyermeknek volt lehetősége térítésmentesen 5 napot eltölteni a Szelidi-tó mellett. Honismereti
táborunk az Őrség és a Bakony után
idén az Alföld tájegységét, Kalocsa
népi hagyományait, értékeit ismertette meg a gyerekekkel.
A változatos programok mellett bőven jutott idő fürdőzni a festői környezetben elhelyezkedő Szelidi – tóban. A táborhelyen álló kemencét
körülülve ismertük meg a tájegységre
jellemző kenyérfélék elkészítésének
folyamatát. A gyerekeknek legjobban
az „egeres” kenyér ízlett, alig várták,
hogy az újabb és újabb adagok előkerüljenek a forró kemencéből.
Látogatást tettünk egy modern Biomajorban, ahol a kulturált állattartás
körülményeivel ismerkedhettünk. A
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barátságos házigazda humoros történetei közben megkóstolhattuk a friss
juhtejet és a mangalica zsíros kenyeret. Túránkon „Hattyú”, a major kölyök komondora kísérte csoportunkat a gyerekek legnagyobb örömére.
A programok közötti időszakban sem
pihentek a gyerekek, rengeteget fociztak, tollasoztak, pingpongoztak,
vízipisztolyoztak,
vízibombáztak,
fonal kulcstartót készíthettek. A táborlakók több alkalommal szabadon
engedhették kreatív énjüket, ami a
többszínű hajkoronában és a csillám
tetoválásban nyilvánult meg.
Megismerkedhettünk a szövés technikájával, festhettünk kalocsai mintával díszített tányérokat.
Kalocsai kirándulásunk alkalmával a
látványos paprika múzeumban betekintést nyerhettünk a fűszerpaprika
termesztésébe és feldolgozásába.
Idegenvezetéssel megismerhettük
Kalocsa történelmét, nevezetes épületeit. A feszített tempó után mindenkinek jólesett megpihenni a város legjobb fagyizójában.
Természetesen nem maradhatott ki
a pusztai program sem. „Pusztabuszokkal” utazhattunk a rónaságon a
szürkemarha gulyák és a birkanyájak

között, hogy Bakodon egy lélegzetelállító lovasbemutatón vegyünk részt.
Egy csodálatos tanyasi környezetben
kaphattunk ízelítőt a csikósok munkájából. A lovasbemutató keretében
ökrös szekeret, puszta ötöst és csikós
bemutatót is láthattunk, melyet a
szamárháton érkező csikós zárt.
Táborunk zárásaként éjszakai bátorságtúra során búcsúztunk a Szelidi
szúnyogoktól.
A tábor ideje alatt a gyerekek több
alkalommal összemérhették tudásukat, ügyességüket, gyorsaságukat, leleményességüket. A vízi vetélkedőn,
a sportversenyeken, puzzle bajnokságokon megtapasztalhatták a csapat és összefogás erejét. Mindenki a
legjobb tudott lenni valamiben.
Ismét egy programokban, élményekben gazdag, felejthetetlen tábort
zártunk.
Köszönjük a támogatást:
Illés Szabolcsnak, Csákvár város polgármesterének
Pax Gyógyszertárnak
Dobai Károlynak
Knausz Imre
táborszervező
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A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
III. Vakációbúcsúztató Napja
A nyári szünet végén, 2019. augusztus 23-án, immár a harmadik vakációbúcsúztató napunkra, egy kerti
partira vártuk a gyerekeket.
A sok játék, foci, tollas, íjászat, társasjáték stb. mellett – Szabó Anita
kolléganőnk lelkes szervezésének köszönhetően- a meghívott vendégek
hasznos ismeretekkel is gazdagították a résztvevő gyerekeket.

Köszönjük
• Venguszt Marcellnak, Farkas- Bozsik Gábornak és Schmidt Lőrincnek,
valamint Győri Valériának a tartalmas és színvonalas előadásokat,
• Szabó Mihálynak a finom ebédet,
• Szabó Anitának és Nagyváradi Andrásnak, mert a saját otthonukban
vendégül látták a vakációbúcsúztató
nap résztvevőit.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Beretzk Péter Madártani Verseny

Az idei nyári élményeim közül az
egyik legemlékezetesebb a Szeged
melletti Fehér-tónál eltöltött néhány
nap, melyet jutalomként kaptunk Dávid Bencével és még négy, a versenyben résztvevő madárrajongó diákkal
együtt. Az MME (Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület) által meghirdetett online madártani
vetélkedő hat fordulós volt, novembertől áprilisig tartott. A versenyzők
közül a hat legjobb vehetett részt a
szatymazi jutalomtáborban július
elején.

Szállásunk a Szalakóta Látogatóközpont volt. A tábor ideje alatt számos,
a tanulmányainkból már ismert madárfajjal találkozhattunk. Ugyanakkor
láttunk olyan fajokat is, amelyeket
eddig testközelből még nem ismertünk. Szerveztek számunkra előadásokat, madárgyűrűzést, különböző
kirándulásokat a környéken. Játékos
és gondolkodtató feladatokból sem
volt hiány. Esténként rovarásztunk is.
Kedvenc madaraim a csodaszép szalakóta, a felfelé hajló csőrű gulipán
és a jégmadár voltak. Köszönjük Fülöp Marika néninek, hogy ajánlotta
nekünk ezt a versenyt, és az iskolai
szakkörön támogatta felkészülésünket.
Kedves Srácok ás Lányok! Ősszel jelentkezzetek Ti is a versenyre, mert
ha kitartók vagytok, rengeteg tudással és élménnyel gazdagodhattok!
Matern Gergely

milyen oknál fogva ezt nem tudták
megtenni. Fontos kiemelni, hogy
ez alkalomból azon anyukák előtt is
kifejezzük hálánkat és tiszteletünket, akik saját kisbabájuk mellett
koraszülött vagy beteg gyerekeknek
juttatnak az értékes táplálékból. Az
idei jelmondat „Szoptatás támogatás – Közel az anyákhoz.” – nevében
Csákvár Város Önkormányzata és a
csákvári védőnők szervezték meg az
emlékezetes délelőttöt. A rendezvényen ropogós pogácsa és hideg üdítő
enyhítették a nyári kánikulát.

Anyatej Világnapja
Kisbabák játékától és kacajától volt
hangos a hivatal házasságkötő terme augusztus 2-án, hiszen az anyatejes táplálás világnapja alkalmából
gyűltek össze itt édesanyák gyermekeikkel. 1992-ben az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) nyilvánította
augusztus 1-jét az Anyatej Világnapjává, augusztus első hetét pedig
a Szoptatás Világhetévé. Magyarországon 1993 óta ekkor azokat az
édesanyákat ünnepeljük, akik gyermeküket anyatejjel táplálják, vagy
szerettek volna szoptatni, de vala-

A bevezető után Illés Szabolcs polgármester köszöntötte a megjelenteket, kiemelve az újonnan épülő kultúrház édesanyákra és gyerekeikre
vonatkozó előnyeit. Mike-Varga Csilla
óvodapedagógus – az előző alkalmak
sikerességére alapozva – ismét megtartotta a Kerekítő Mondókás Móka
elnevezésű foglalkozását. A kismamák és babájuk közötti kapcsolatot
erősítendő vidám játékokat mindenki élvezte. A picik arcán megjelenő
mosoly garantáltan kárpótol minden
édesanyát a szoptatás során fellépő
esetleges fájdalmakért.
Szakál Borostyán
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Eseménynaptár
2019.9.1. – 10.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK

Evangélikus Egyház

Római Katolikus Egyház

15. 11.00 Istentisztelet (vas.)
22. 14:00 – 19:00 Tanévnyitó gyülekezeti nap
29.
Nemeskéren Egyházkerületi Artikuláris Nap – Csákváron
11.00 Áhítat (vas.)

Plébániánk elérhetőségei

E-mail: csakpleb@citromail.hu
Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7.
Honlap: http://csp.eoldal.hu
Hivatal telefonszáma: 22-354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8.00-12.00
Ettől eltérő időpontban telefonos egyeztetés alapján.
Ilyen esetekben hívható telefonszám: 20-8232-932
Plébános: Gerendai Sándor, telefonszáma: 70-397-5935

Temetőgondnokság elérhetőségei

Temetőgondnok: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
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

A liturgia általános rendje Csákváron
Hétfő:		
		
Kedd:		
		
Szerda:
Csütörtök:
		
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
18.00 szentmise
6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
18.00 zsolozsma és áldoztatás
7.00 szentmise
6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
16.00 szentmise a Szent Vince idősek otthonában
18.00 szentmise a kórházban
19.00 szentségimádás a templomban
6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
18.00 igeliturgia
11.00 szentmise

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
geregabor@freemail.hu
Geréné Kossa Izabella református lelkész: 06-30-688-6470
Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről a gyülekezet honlapján is olvashat,
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
Kedd
Kedd
Vasárnap		

16.00
18.00
10.00

Vasárnap		

10.00

Kórházi istentisztelet
Bibliaóra
Gyermek istentisztelet
(istentisztelettel egy időben, de a Kálvin Idősek Otthona
társalgójában)
Istentisztelet

Szeptember 15-én, vasárnap tartjuk a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde évnyitóját.
Október 4-én, pénteken „Századszor is átölel az Isten” Role koncert a refomátus templomban Ady Endre halálának 100. évfordulójára emlékezve.
Várunk mindenkit szeretettel!

Egyházfenntartói járulék befizetésének lehetősége:

• az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-70097689-51100005 számú
bankszámlájára történő utalással (kérjük, hogy a közleményben tüntesse fel nevét,
lakcímét és az egyházfenntartás kifejezést)
• csekken, mely megtalálható a templom mindkét bejáratánál, illetve elkérhető presbitereinktől és a Kálvin Idős Otthon irodájából
• személyesen a Kálvin Idősek Otthona irodájában, hétfőtől péntekig 9-12

Céladakozás a templomra és a Kálvin Teremre

Hálásak vagyunk mindazokért az adományokért melyeket a felújítási munkálatokhoz
kaptunk. Az épületeink felújításából még van hátra, aki ehhez bármilyen segítséget tud
adni, köszönettel fogadjuk.
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SZEPTEMBER

OKTÓBER
6. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet, a Teremtés Ünnepe, aratási hálaadás (vas.)
13. 11.00 Istentisztelet (vas.)
13. 15.00 Bakonycsernyén Egyházmegyei Kórustalálkozó
20. 11.00 Istentisztelet (vas.)
27. 11.00 Bibliavasárnap (vas.)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Péntek
Péntek		
Vasárnap
Vasárnap

17.00 Bibliaóra
18.00 Kóruspróba
11.00 Istentisztelet
17.00 Konfirmációs előkészítő óra

Szeptember hónap igéje:

Jézus Krisztus Urunk mondja:
„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében
pedig kárt vall?”
(Máté 16, 26a)

VÁROSI ESEMÉNYEK
SZEPTEMBER
6.
Sportolj Csákvár! • Csákvári gyerekeknek • Esterházy Iskola udvara
20.
Iskolai akadályverseny
21. 15.00 Kulturális Örökség Napja • Szabadság téri park
• Eső esetén Szanatórium Kultúrterme
Brass Balance rézfúvós quintet
28.
XIX. Mihály-napi Lovas és Pásztortalálkozó • Csikó akol

OKTÓBER
5. 15.00 Idősek Napja •Szanatórium Kultúrterme
6.
Nemzeti Gyásznap • Aradi Vértanúk Emléknapja • Szabadság tér
12. 10.00 IIII. Őszi Csák Nap • Szent ferenc Ökumenikus Kápolna (szombat)
19.
Szüreti bál • Publo rendezvényterme
23.
1956-os megemlékezés

Csákvár-Gánt Tv

SZEPTEMBER HAVI MŰSORA
Szeptember 12. cs.
Szeptember 16. h.
Szeptember 19. cs.

18:00
18:00
18:00

Szeptember
Szeptember
Szeptember
Október
Október
Október

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

23. h.
26. cs.
30. h.
3. cs.
7. cs.
10. h.

Floriana Nap 1. (ism.)
Floriana Nap 2. (ism.)
Kresz Mária fazekastalálkozó (ism.)
Sportolj Csákvár!
Sportolj Csákvár! (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism)
Kulturális Örökség Napja
Kulturális Örökség Napja (ism.)
Mihály-napi Lovas és Pásztortalálkozó

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Az új csákvári
káplán
Kedves Csákvári Testvérek!
Pár szóban szeretnék bemutatkozni.
Visnyei Lászlónak hívnak. Budaörsről
származom és onnan indultam el a
papi hivatás felé. 2017. június 24-én
szenteltek pappá a székesfehérvári
bazilikában. Újmisésként a székesfehérvári Belvárosi Plébániahivatalban
szolgáltam két évig és onnan helyezet át augusztus 1-i hatállyal püspök
atya Sándor atya mellé káplánnak
Csákvárra.
Szeretném kérni a kedves testvérek
imáját, hogy az itt töltött szolgála-

tom kegyelmekben gazdag legyen.
Ugyanígy teszek én is a közösségért
és a városért.
Visnyei László
káplán atya

Sportolj Csákvár!
A szeptember 1-jei ünnepélyes
tanévnyitót és a TOP-3.2.1-15FE1-2016-00011 forrásból megvalósult energetikai korszerűsítés átadását követően izgalmas programmal
kezdődött a tanév.
Szeptember 5-én 11 órától került
megrendezésre az Esterházy Móric
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában a Sportolj Csákvár!
elnevezésű sportrendezvény, a 4-8.
osztályosok részére.
A rendezvény keretében lehetőség
nyílt megismerkedni a kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, asztalitenisz
és kerékpáros sport alapjaival. A kerékpáros ügyességi pálya, a speciális kézilabdakapu mind-mind egyedi
és páratlan élményeket nyújtottak
a csákvári iskolában tanuló gyerme-

keknek, a játékos ügyességi feladatok pedig még vidámabbá tették a
napot.
A rendezvényen több neves sportoló
is részt vett, akikkel ki lehetett próbálni az egyes sportágakat, illetve
lehetőség volt közös fényképek elkészítésére is.
A megnyitó keretében került sor a tavasz folyamán elkészült kézilabdapálya ünnepélyes átadására is, melynek
önerőből megvalósítandó kivitelezési munkálatait a Zólyomi Fővállalkozó
Kft. végezte el. Ezt követően a diákok osztályonként próbálhatták ki az
egyes sportágakat.
A rendezvény az EFOP-1.5.2-16—
2017-00011 jelű projektből valósult
meg.
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Hirdetések
LACI BÁCSI KONYHÁJA

Legyen a vendégünk, mi mindent elkövetünk, hogy elégedett legyen!
Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is!
Étlapunk megtekinthető a www.oregtolgy.hu oldalon.

CSÁKVÁRI
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
8083 CSÁKVÁR, SZABADSÁG U. 26.
NYITVA TARTÁS:
Hétfő, Szerda, Péntek: 16:00-18:00
DR. BALOG ESZTER

+36 30/ 223 49 04

DR. KOVÁCS ÁDÁM

+36 30/ 282 88 85

csakvariallatorvosirendelo@gmail.com

Ételeinkre a házias ízek a jellemzőek. Az alapanyagok közvetlen
a termelőtől és gyártótól vásárolt, saját előkészítésű és feldolgozású
élelmiszerekből készülnek. Tartósított alapanyagot nem használunk.
Vállaljuk esküvők, bankettek, családi rendezvények,
állófogadások rendezését, lebonyolítását.
Állunk rendelkezésükre!

Tisztelettel:
Kiss László egyéni vállalkozó
”Laci bácsi” és Munkatársai

APRÓHIRDETÉS

Telefon: 8-16 óráig
0620/9806481
0622/582-113

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

www.facebook.com/csakvariallatorvosirendelo/

Telefonos elérhetőségeinken rendelési időn kívül is kereshetnek!
Előzetes egyeztetés alapján egyéb időpontokban is vállalunk
háznál illetve rendelőben történő ellátást.

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

(kutya, macska, ló, haszonállat)!

SZOLGÁLTATÁSAINK:
belgyógyászati ellátás és kivizsgálás, ultrahang vizsgálat,
szűrővizsgálatok, sebészeti ellátás, ivartalanítás,
szaktanácsadás, ultrahangos fogkőeltávolítás stb.

Dobogón egy 2066 m2 alapterületű
zártkerti ingatlan eladó, présházzal
és pincével.
Tel.: +36-30-529-2555

2019. okt. 29-én (kedd) 18:30
órai kezdettel gépjárművezetői
tanfolyam indul a könyvtárban.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik John Istvánt utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Burkus Andrásnét utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút, virágot
helyeztek és részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló csalá

Információra ajánljuk a

www.stift90.hu
honlapot.

Jelentkezni és érdeklődni
az 582-310/51 telefonszámon,
vagy személyesen a könyvtárban
lehet.

KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%
VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Pödör Ferencné temetésén
részt vettek, sírjára koszorút és virágot helyeztek. Külön köszönjük az
István utcai idősek otthona dolgozóinak és lakótársainak, akik bármilyen
módon igyekeztek napjait szebbé,
vidámabbá tenni.
Gyászoló család

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Véradás
Szeretettel várunk
minden önzetlen véradót
a következő véradásra:
2019. szeptember 18. (szerda)
14:00-18:30-ig,
helyszíne az általános iskola.
Figyelem
a kezdési időpont 14 óra!
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Kiadó: Csákvár Város
és Bodmér Község Önkormányzata
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
Szerkesztő bizottság külsős tagjai:
Majorné Kiss Mónika
Némedi István
Szakál Borostyán
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: október 1.

