BENNÜNKET KÉPVISELNEK
Csákvár Város Képviselő-testületének írásos tájékoztatója.

KÉPÜNK VAN RÓLA

COVID-19
Tájékoztató a csákvári vírushelyzetről.

2. oldal

ISKOLAI HÍREK

Képes tudósítások városunk
életéből, az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.

Az Esterházy Iskola éves beszámolója, és összefoglaló az
elmúlt hónapról.
6-8. oldal

5. oldal

2. oldal

Csákvári Hírmondó

XXX. évfolyam 9. szám 2020. szeptember

Elindulnak a Rátonyi Róbert
Színház előadásai Csákváron
A Rátonyi Róbert Színház szervezésében bemutatásra kerülő előadások
Előadás címe

Időpont

Bérlet

Süsü, a sárkány kalandjai

2020. szeptember 26.

Csukás

Csárdáskirálynő

2020. október 1.

Rátonyi

Utazás
drámai musical az 56-os forradalomról

2020. október 24.

Márai

Péntek 13, a szerelem napja
operett-vígjáték

2020. november 28.

Márai

Földre száll a hóember
interaktív Mikulásműsor

2020. december 5.

Csukás

Karácsonyi Kavalkád

2020. december 12.

Rátonyi

Rejtő Jenő: Szájon lőtt tigris

2021. január 23.

Márai

2020/2021
A Floriana Könyvtár és Közösségi Ház
színházterme ad otthont a
szeptembertől kezdődő színházi
évadnak, melynek keretében
11 különböző előadással várja a
Rátonyi Róbert Színház
társulata az
érdeklődőket.
A jegyek és bérletek vásárlására
2020. szeptember 23-tól a
www.csakvarszinhaz.hu
oldalon, illetve a Csákvári Közös
Önkormányzati Hivatal titkárságán
hétfőtől csütörtökig
8.00 – 15.30 óra között,
pénteken
8.00 – 12.00 óra között
van lehetőség.
Magyar Diána

Hoztam valamit a hegyekből

2021. január 29.

Rátonyi

A gyertyák csonkig égnek színjáték

2021. február 6.

Márai

Kövek a zsebben

2021. március

Márai

Pom-Pom

2021. április 24.

Csukás

Cigányszerelem • PREMIER

2021. május 15.

Rátonyi

A Kövek a zsebben című előadás pontos dátuma még egyeztetés alatt áll.

Csukás bérlet (gyermek előadások)
Süsü, a sárkány kalandjai
Földre száll a hóember • interaktív Mikulásműsor

3 000 Ft

3 előadás

Pom-Pom
Rátonyi bérlet (Rátonyi Színház előadásai)
Csárdáskirálynő
Karácsonyi Kavalkád

10 000 Ft

Hoztam valamit a hegyekből

4 előadás

Cigányszerelem • PREMIER
Márai bérlet (vendég előadások)
Utazás • drámai musical az 56-os forradalomról
Péntek 13, a szerelem napja • operett-vígjáték
Rejtő Jenő: Szájon lőtt tigris

Jegyárak
Előadások
3 000 Ft
Gyermekelőadások
1 500 Ft

A gyertyák csonkig égnek
(József Attila Színház előadásában)

12 500 Ft

5 előadás

Kövek a zsebben
Latabár bérlet
Rátonyi és Márai bérlet összes előadására

20 000 Ft

Az előadásokra a rendelkezésre álló helyek erejéig jegyek és bérletek egyaránt válthatóak!

9 előadás

Képviselő-testületi összefoglaló
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2020. augusztus
25. napján tartotta munkaterv szerinti rendes ülését, amelyen elsőként
a két ülés között végzett munkáról
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadta el. Ezt
követően döntött a behajthatatlan
követeléssel kapcsolatos eljárásról,
valamint a követelés elengedésének
eseteiről és módjáról szóló rendelet
megalkotásáról, majd a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjról szóló 13/2015. (VII. 2.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról.
Emellett módosításra került a a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 14/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet is. Szintén módosításra
került az egészségügyi alapellátás
körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 1/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet is. A Képviselőtestület határozatot hozott a Csákvár
I. számú felnőtt háziorvosi körzet
praxisjog betöltéséről, majd Csákvár
I. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéséről is. Elfogadásra került
a 2020. augusztus havi pályázati tájékoztató és a Vis maior támogatás

igénylése a Kenderesi, József Attila, Radnóti, Temető és Övárok utak
helyreállításához. Döntés született
a Csákvár településrendezési eszköz
módosításra érkezett kérelemben
foglaltakról, illetve főépítészi vélemény kéréséről. Elutasításra került a
Gubai utak elnevezésének módosítására érkezett lakossági kérelem. Ezt
követően döntés született a Floriana
Könyvtár és Közösségi Tér Alapító Okiratának módosításáról, majd a színházi előadásokhoz kapcsolódó jegyértékesítő alkalmazás bevezetéséről.
A Képviselő-testület elfogadta a színházi előadások költségvetését és
programterveit is, melyről bővebben
külön cikkben tájékoztatjuk lakossá-

got. Megválasztásra került a Pénzügyi és Jogi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagja Gál Ákosné
Sárkány Valéria személyében.
Zárt ülésen tárgyalta a Képviselőtestületet lakásbérleti szerződések
meghosszabbításáról döntött, illetve
megtörtént a Csákvár Szent István
utca 1.B 5. szám alatti ingatlanra pályázat elbírálása is.
A Képviselő-testület nyilvános ülésén készült felvétel a Csákvár TV-ben
látható, míg a nyilvános ülés jegyzőkönyve az önkormányzat hivatalos
honlapján (www.csakvar.hu) olvasható.
Kiss Jolán
címzetes főjegyző

COVID-19
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
Csákváron 2020. szeptember 9-ig
13 fő van hatósági karanténban. Az
önkormányzat által fenntartott intézményekben a járvány terjedésének
a csökkentésére a szükséges intézkedéseket meghoztuk, melyeknek
betartatása az intézményvezetők feladata. Kérek mindenkit, hogy a saját
és a közösség érdekében a jelenleg
érvényben lévő szabályokat tartsa
be!
A járvány terjedésének megakadályozására a Gondozási Központ és
Idősek Otthonában Knausz Imre intézményvezető 2020. szeptember
4-től visszavonásig látogatási és kijárási tilalmat rendelt el. Az önkormányzati hivatalba és az óvodákba
csak a helyben történt lázmérést követően lehet belépni, a gyermekeket
az óvónők veszik át a szülőktől, az
ügyfélfogadás az aulában történik.
Kérek mindenkit a maszk viselésére
és az 1,5 méter védőtávolság betartására!
Illés Szabolcs
polgármester
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Augusztusban így tudtunk segíteni…
Augusztus elején a Tündérpakk Alapítványtól nagy mennyiségű ruha-,
játék és használati tárgy adomány
érkezett Szolgálatunkhoz, amiből
2020. augusztus 6-án sikeres börzét
tartottunk a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat udvarán, ahol a ruhától
a hintalovon keresztül a csillárig sok
minden gazdára talált.
Szintén augusztusban szerveztük
meg immár hagyományos módon
a tanszergyűjtésünket, De nehéz az
iskolatáska… címmel. Idén még a
tavalyinál is több tanszer érkezett
Szolgálatunkhoz, 28 gyermek iskolakezdését sikerült így megkönnyíteni.
Emellett egy vállalkozó két gyermek
teljes iskolakezdéshez szükséges fel-

szerelését vásárolta meg, ezzel nagy
terhet levéve a családok válláról. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden adományozónak.
Szintén hagyomány Szolgálatunknál,
hogy nyár végén vakációbúcsúztató
napot szervezünk gyermekeknek.
Idén már negyedik alkalommal került
sor erre. 2020. augusztus 28-án 22
gyermekkel az alcsútdobozi kalandparkba látogattunk el, ahol a junior
pályán tehették próbára a gyermekek az erőnlétüket és az ügyességüket. 		
Délután a Szolgálat udvarán tréfás
játékokban mérte össze erejét a Gumimacik és az Unikornisok csapata.

Hajszálnyi különbséggel a Gumimacik szerezték meg az 1. helyet, ezért
az intézmény vezetőjétől ők vehették
át jól megérdemelt jutalmukat, de
természetesen a 2. helyezett csapat
tagjai sem távoztak üres kézzel.
A nap végén mindenkinek jólesett
a bográcsban elkészített paprikás
krumpli.
A kis csapatunkkal hiszünk abban,
hogy mindennapi kötelező feladatainkon túl szükség van az augusztusihoz hasonló plusz tevékenységekre
is, amikkel egy kicsit könnyebbé tehetjük a családok és a gyermekek
életét.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Színes összeállítás az augusztus 22-én rendezett csákvári koncertről.							

Fotók: Trimmel István

D.J. FAGYI
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Csákvári Természetjáró
Egyesület beszámolója
Persze volt nagy öröm mindig, amikor megtalálták! Kivettek belőle, de
raktak is bele valami apróságot. De
akár a sátorban való közös játék is
boldoggá tehette őket, pont úgy,
mint a felnőttekkel való Activity és
UNO! játékok.
Hát még akkor volt nagy az öröm,
amikor kész lett a vacsora, melynek
fenséges illata az egész udvart betöltötte. A szakács Dornyi Gergő volt,
aki páratlan konyhaművészeti tehetséggel rendelkezik. Természetesen a
,,classic” táboros ételek nem maradhattak el, mint a paprikás krumpli, a
pörkölt, vagy éppen a lecsó.

Felelevenítve a régi idők hagyományait, idén megrendezésre került a
Csákvári Természetjáró Egyesület
kisgyóni retró sátortábora augusztus 13. és 16. között. Az esemény
egyúttal visszaemlékezés is az Ugrits
Margó néni által szervezett Mátyáskúti táborokra, melyek olyan jó hangulatban teltek. Így hát a CSTE idén
egy hasonló hangulatú táborral állt
elő, és a választás a Bakonycsernyéhez tartozó Kisgyónra esett. Négy
napon keresztül tehát a túrázásé volt
a főszerep, amely sportágban az a
legjobb, hogy minden korosztály egyaránt képviseltetni tudja magát.
A szállás a Fejér megyei Természetjáró Szövetség kisgyóni kulcsosházában
és annak udvarán, sátorban volt.
A tábor során mindenki számára elérhető nehézségű túrákat bonyolí-
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tottunk le, melyek viszonylag rövidek
voltak. Azonban ez nem akadályozott
meg minket abban, hogy a Bakony
legszebb látnivalóit megcsodálhassuk.
Első napon egy ősmaradvány-lelőhelyet tekintettünk meg, ahol rengeteg
ősi tengeri kagyló és csigakövület
volt látható. Jártunk egy csodálatos
erdészháznál és egy alig ismert, elhagyatott várromnál.
Második napon felkerestük a
bakonynánai Római fürdő vízesést,
amely akár egy filmdíszlet is lehetett
volna, annyira varázslatosan szép
volt.
Harmadik napon a Gaja-völgyi tanösvényen haladtunk végig a patak mellett. Egy csodaszép hegycsúcson lévő
kilátót is felkerestünk, ahol pazar lát-

vány fogadott minket. Mindezek után
az újonnan felújított fehérvárcsurgói
kastélyt tekintettük meg kívül-belül
színvonalas tárlatvezetés keretei közt,
ahol mindent megtudhattunk a kastély
és az azt birtokló család történetéről.
Táborunk utolsó napján pedig egy másik kicsi erdészházat kerestünk meg,
amiről azt gondoltunk, hogy szintúgy
alkalmas lenne egy jövőbeli táborra.
Hogy a kisebbek is óriási élményekkel térjenek haza, a túrák során
kaptak rejtélyes feladatokat, és a
túrákon kívül is. Jó példa erre Boros
Péter egyesületi elnök ötlete, hogy
Geoládákat keressenek. A kicsik nagy
örömmel mentek és segítettek neki,
szinte versenyeztek is, hogy ki tudja
előbb megtalálni a dobozt a leírás
szerint.

A túrákat Mester Zsolt képesített túravezető vezette, aki egyesületünkben és ,,civilben” is nagyon aktív természetjáró.
A tábori élet fontos elemeit is megtanulhatták a kicsik és nagyok is: Az
ételt közösen kell elkészíteni, mindenki segít a másiknak, ahol tud,
tisztelni kell a felnőtteket, és végül,
de nem utolsó sorban részt venni a
közösségépítő programokon.
Egyúttal köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, akik nélkül ez a
tábor nem jöhetett volna létre és
munkájukkal aktívan részt is vettek
benne.
Összefoglalva, az idei táborunk nagyon jó hangulatban telt, mindenki
szívesen emlékszik vissza az ott szerzett élményekre, és nagyon várjuk
már a következő nyarat.
Füzes Péter

Képünk van róla
Miniváros a cukiban

Dornyi Mihály Csákvár nevezetes
épületeiről készített makettjeit júliusi ünnepélyes avató óta bárki megtekintheti a Csuta cukrászda udvarán.

gémeskútja, valamint kakukktojásként
a németországi Neuschwanstein kastély kicsinyített másai kaptak helyet a
felújított teraszon.

Csuta Zsolt korábban is szívesen támogatta Misi bácsit a 2004 óta készülő makettek építésében, végül
egy tréfás megjegyzés kapcsán valósult meg az épületek elköltöztetése a
készítő kerjéből.

A minivárost körülvevő falakra Soproni Kiss Sándor festőművész Dornyi
Mihály mekettkészítőt ábrázoló
portréja, s a kisvárosról készített hatalmas tájkép került, valamint az elkészült maketteken túl más csákvári
épületek, a szürkemarhagulya és a
gidrán ménes is láthatóak.

Az Esterházy kastély, Lőporos torony, a
tűzoltó- és víztorony, a három csákvári
templom, a város bevezető útjai mellett álló köszöntő tábla, a csíkvarsai rét

Misi bácsi jelenleg a Szent Vince Otthon épületén dolgozik.

A Vértes Múzeum Baráti Köre szervezésében augusztus 7-én került bemutatásra Balajthy Ferenc Egyenes
tükör című verseskötete.
A szerző röviden beszélt magáról és
a verseiről, testvére, Balajthy László
viszont részletesen ismertette bátyja
életútját és költészetét. Az élet különböző területeit bemutató közleményeket Rendeky Lajos és Tóth Árpádné Marika olvasta fel. Különösen
szívszorító volt a Trianonnal kapcsolatos alkotás.

Balajthy Ferenc legújabb verseskötete

Az egész programot áthatotta Cserta
Gábor hangulatos gitármuzsikája. A
különböző stílusban előadott megzenésített szomorú vagy vidám költemények varázsoltak kellemes perceket a hallgatóságnak.
A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület az előbbihez hasonló színvonalas
előadásokat szervezett éveken keresztül a Beszélgessünk sorozatban, és
látványos kiállításokkal gazdagították
programjainkat. Nagyon sajnáljuk,
hogy ezek folytatására nincs lehetőség.
John Istvánné Jutka néni
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Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Éves szakmai beszámoló

Az éves szakmai beszámoló keretében tájékoztatást és átfogó képet
szeretnénk nyújtani az iskola működéséről, eredményeiről, oktatási és
nevelési szándékairól, a 2019/2020as tanév kihívásairól, tapasztalatairól, törekvésekről.
I. Kiemelkedő eredmények
1. A tantermen kívüli digitális oktatás bevezetése, nem csak eredmény,
hanem óriási kihívás is volt. Egyik
napról a másikra áttértünk online oktatásra.
A szülőket maradéktalanul tájékoztattuk mindenről, maximális segítséget nyújtottunk. (KRÉTA – rendszer,
honlap, telefon, tanulói laptopok kiadása).
Online fogadóórát szerveztünk, sikeresen lebonyolítottuk az online
beiratkozást, kiegészítve személyes
részvétel lehetőségével is.
2. Az első félévben minden hagyományos rendezvényt, programot
megtartottunk, versenyeken vettünk
részt.
3. Igyekszünk erősíteni az összefogást. Nyitottak vagyunk minden
fellelhető lehetőségre, elfogadunk
minden támogatást (a jó szót is beleértve!), folyamatosan építjük a kapcsolatrendszerünket.
4. Formáljuk iskolánk arculatát,
igyekszünk megszilárdítani az intézményben tanuló és dolgozó emberek
identitását. Folyamatosan szépítgetjük környezetünket, ugyanakkor pozitív érzésekkel próbáljuk megtölteni
a hétköznapokat.
5. Szépülünk kívül belül
a.) Nagyobb projektek:
- Tankerületi Központ: tornaterem
felújítása, alakuló tér térkövezése
- Önkormányzat: tornaterem tetejének felújítása
b.) Kisebb, önerőből történő munkálatok:
- öltözők melletti kis helyiség
-aulák, folyosók hangulatosabbá tétele
- „titokszoba” kialakítása
6. Új NAT bevezetésének előkészítése.
A Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv felülvizsgálata, módosítása
7. A szülők segítségére siettünk,
egész nyáron táboroztatunk.
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A lehetőségekhez mérten a legtöbbet adtuk kedves tanítványainknak.
Csak jelentkezni kellett egy nyilatkozattal, 500 forintot befizetni, és változatos nyári programot biztosítottunk minden diákunknak.
Szakmai eredmények
1. Tanulói létszám
A 2019. évi októberi statisztikában
a tanulói létszámunk Csákváron 341
fő, a tanévet 344 gyermekkel zártuk.
Alsó tagozaton 163 tanuló (2019.
szeptember: 165), felső tagozaton
181 tanuló (2019. szeptember: 176)
tanuló volt a 2020. júniusi nyilvántartás szerint. Gánton 20 gyermek kezdte meg és 18 fejezte be a 2019/2020as tanévet.
Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulónk a tanévben 24 fő volt, majd költözés miatt 23 fővel zártuk a tanévet,
beilleszkedési, tanulási, magatartási
(BTM) nehézséggel küzdő gyermek
62 fő. Hátrányos helyzetű 6 diákunk.
Jelen állás szerint 41 fő iratkozott be
az első évfolyamra.
A napköziotthonos oktatási rendszer
nagyon bevált, a szülők örömmel fogadták, hogy rugalmasan igazodunk
az igényeikhez. A pedagógusok szakmai felkészültségének köszönhetően
egyformán haladtak a napközis gyermekek azokkal, akik nem vették ezt
igénybe.
2. Pedagógusok létszáma, Tantestület
Egyre nagyobb kincs a megfelelő
végzettségű és elhivatott pedagógus.
A pedagógus létszámunkhoz képest
jelentős a nyugdíjba vonuló tanítók
és tanárok száma.
A 2019/2020-as tanévben
érkezett: 9 fő, távozott: 4 fő (ebben nyugdíjba vonulás is van)
Mindent megteszünk azért, hogy
megtartsuk pedagógusainkat. Megbecsüléssel, támogató légkör kialakításával, jó hangulatú közösség
kiépítésével igyekszem erősíteni közösségünket.
3. A KRÉTA rendszer és az online oktatás
Az előző tanévben bevezetésre került KRÉTA rendszer az oktatás középpontjába került a tantermen kívüli
digitális oktatás bevezetésekor.

Ötven tanulói laptopot osztottunk
ki, de volt, ahol ez sem oldotta meg
a problémát. Ahol nem segítettek a
honlapunkon lévő tájékoztatók, nem
használt sem a telefonos, sem az
e-mailes segítségnyújtás, a Családsegítő Szolgálathoz fordultunk, akik
a legnagyobb odaadással végezték
munkájukat, mint eddig is mindig.
Végül a közös erőfeszítésnek meglett
az eredménye, csak két tanuló nem
teljesítette a tanév követelményeit.
„Minden rosszban van valami jó” –
szokták mondani. Szerintem ennek a
rendkívüli helyzetnek a hozadéka az
egymás fokozottabb megbecsülése,
az összetartozás érzésének erősödése.
Gyermekek, szülők, pedagógusok között sohasem volt ekkora egyetértés:
hagyományos oktatási formát szeretnénk, találkozni egymással, látni egymást, együtt tanulni.
4. A pályaválasztás segítése, támogatása
Iskolánk igyekszik minden segítséget
megadni a gyermekeknek, hogy minél könnyebben el tudják dönteni,
milyen irányba induljanak a nyolcadik osztály elvégzése után.
Az idén jogász, könyvelő, mentőtiszt,
lovász és patkolókovács, szíjgyártó és
nyerges, állatorvos, a Székesfehérvári
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnok helyettese, a FMRFK Bicskei Rendőr Kapitányság rendészeti
és bűnügyi osztályának nyomozói, a
HTM Zrt. személyi és kommunikációs
menedzsere, NB II-es játékvezető, a
Székesfehérvári 3. KIK toborzóiroda
munkatársai, a Gondozási Központ
és Idősek Otthona Család- és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója, tartott
nekünk előadást. Önkormányzatunk
is szeretettel fogadta a gyermekeket.
Egy képviselő végigvezette őket a hivatalban, Polgármester Úr irodájába
is bemehettek a diákok, bepillanthattak a mindennapi munkába.
Októberben került sor pályaválasztási szülői értekezletünkre. Tavaly
próbálkoztunk először azzal, hogy a
szokásos felvételi tájékoztató után
meghívtuk a környező középiskolák
képviselőit, hogy ezzel is több tájékozódási lehetőséget biztosítsunk
a családoknak. Az idén 12 iskolából
tiszteltek meg bennünket igazgatók,
helyettesek, középiskolai tanárok,
sőt, a Szakképzési Centrum pályavá-

lasztási felelőse is beszámolt az újdonságokról, a szakképzési rendszer
átalakításáról.
5. Összefogás
Több olyan rendezvényünk is van,
amellyel az iskola ápolja és élénkíti
kapcsolattartását Csákvár város lakóival, a civil szervezetekkel és egész
környezetével.
- A szeptemberi akadályversenyre
minden olyan szerv és szervezet hivatalos, amely a gyermekek számára
hasznos, érdekes állomást tud biztosítani. Az idén az Erdészet dolgozói
lenyírták a füvet, és örömmel jöttek,
a Honvédelmi Minisztérium Tűzszerészei, az Önkéntes Alakulat tagjai,
a Tűzoltók, a Védőnők, a Mentősök,
a Polgárőrök, a Rendőrök is, hasonlóképpen iskolánk régi és mostani
pedagógusai. Az Önkormányzattól
sörpadokat kaptunk, a Honvédelmi Minisztérium Tűzszerészei pedig
fegyvereket mutattak be a gyermekeknek. Nagyon színvonalas, értékes
napot töltöttünk együtt az összefogás jegyében.
- A Szüreti felvonulás és bál a hagyományőrzés fontos pontja. A szülők, a
pedagógusok, a zeneiskola, az énekkarok, a Lovasbarátok Köre, az Önkormányzat összefogásának eredménye. Büszkék vagyunk rá, hogy ezzel
a rendezvénnyel is színesebb Csákvár
élete.
- A pályaorientációs napon bárki
mesélhet hivatásáról a diákoknak,
illetve mindenkihez elmegyünk Csákváron, aki a cégét, munkahelyét,
műveit szívesen megmutatja a gyerekeknek. Önként jelentkezőket is
szívesen fogadunk. Ezzel is erősítjük
a kapcsolatot az iskola és a lakosság
között. Fontos, hogy mindenki érezze, a település életének fontos része
az iskola.
- A karácsonyi ajándékműsor szeretetről és a háláról szól. Ilyenkor
mondunk köszönetet mindazért,
amit egész évben kaptunk. Csákvár
a szívében hordozza iskoláját, sokat
megtesz érte. Bárkitől, bármit kértem a gyerekeknek és a gyermekek
érdekében akár civil, akár hivatalos
személytől, sohasem utasítottak el.
Így volt ez most is, amikor a tornatermünk felújítása miatt nem tudtuk
a szokásos módon megtartani műsorunkat. Segítő kezek sokaságával
találkoztam.

- Vannak, akikkel alkalomszerűen kerülünk kapcsolatba, vagy egy-egy segítséget nyújtanak iskolánknak (meszelés, festés, bútor, eszköz, stb.) és
vannak, akikkel folyamatos együttműködésben vagyunk. Nagyon jó a
kapcsolatunk az Önkormányzattal, a
Családsegítő Szolgálattal, Védőnőkkel, Floriana Könyvtárral, Rendőrséggel és szerencsére minden szervezettel a környéken.

tisztaságra, a dekorációra, virágokra,
minden lehetőséget megragadunk
egy-egy bútordarab vagy szőnyeg beszerzésére.

6. Identitás, arculat

Iskolánk a többi állami fenntartású
intézményhez hasonlóan nem önálló
gazdálkodású intézmény. Ennek ellenére az intézményvezetőnek felelősen kell gazdálkodnia, odafigyelnie
minden fillérre, minden eszközre.

Tovább folytattuk iskolánk arculatának kialakítását, környezetünk barátságossá tételét. Egy kedves szülő
kényelmes padokat készített nekünk,
így barátságos beszélgetősarkokat
alakíthattunk ki az aulákban:
Az alsó szinten egy „Netkuckó” létesült, ahol délután telefonozhatnak a
buszra váró gyermekek. Ezeket a padokat a tanulók zöldre festették.
A nyolcadikasok az ő szintjükön érdekes, lilás színűre pingálták az ülőalkalmatosságot, kékre pedig a szekrényt.

Identitásunk erősítésének, arculatunk kialakításának fontos része a
pályázatomban szereplő, az iskolai
logóval ellátott „egyen póló”.
7. Gazdálkodás

A legfőbb dolgokat természetesen
a Tankerült finanszírozza, de a keret
meglehetősen szűkös. Fontos támaszunk a Csákvári Iskola Tanulóiért
Alapítvány, amely megújult, megerősödött, és teljes erejével a diákok javát szolgálja.
Önkormányzatunk

November hónap leglátványosabb
eseménye, hogy megkezdődött a
nagy iskolai dekoráció. Soproni Kiss
Sándor tervei alapján és irányításával
képsorozatok készültek fő iskolaépületünk minden folyosójára. Összesen
54 kép díszíti a folyosókat.

Támogatja a gyermekek Sportkombinátba szállítását. Ezáltal hetente
egy napon biztosítja a fedett helyen
történt testnevelés órát. Részt vállal
a gyermekek megajándékozásából,
jutalmazásából. A Mikulás napi ajándékozás is az Önkormányzat támogatásával valósult meg, civil felajánlásokkal kiegészítve.

Folyamatosan megteszünk mindent,
hogy egyre szebbé, otthonosabbá tegyük iskolánkat. Figyelünk a rendre, a

A nyári táboroztatásból is kiveszi a
részét. Bentlakásos tábor esetén 300
ezer forint volt a tervezett hozzájá-

rulás, de a megváltozott körülmények miatt ezen a nyáron 100 ezer
forintot kaptunk a napközis táborok
támogatásaként. Az összegből egy jó
minőségű csocsóasztalt vásároltunk,
amellyel sok kisgyermek tud játszani
időről-időre.
Támogatók és adományozók is segítik az iskola életét. Az idén színes
nyomtatót, monitorokat, szőnyeget,
padokat és jelmezeket kaptunk.
8. Nyári táborok
A 2019/2020-as tanév minden szempontból rendhagyó volt. A tanév
végétől június utolsó két hetében
napközis tábor működött iskolánkban, valamint angol nyelvi táborban
vehettek részt a gyermekek.
Az étkezést ugyanúgy be kellett fizetnie a szülőknek, mint tanítási idő
alatt, de a foglalkozások, programok
teljesen ingyenesek voltak.
Június 29-től Erzsébet táborok zajlottak hétről hétre. A szülőknek jelképes összeget, 500 forintot kellett
befizetnie, míg az elkölthető összeg
18.000 Ft/fő/hét volt.
Táborozó diákjaink nagyon jól érezték magukat, sok szép nyári élményben volt részük. Örülünk, hogy tartalmas programokat biztosítottunk a
gyermekeknek, szinte ingyen.

Infrastruktúra
A 2019/2020-as tanévben Önkormányzatunk megjavíttatta a tornaterem tetejét, ami már nagyon régen
beázott.
A Tankerületi Központ „Esterházy
Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulást segítő
tereinek infrastrukturális fejlesztése”
projektje keretén belül pedig sor került a tornaterem sportpadlójának
cseréjére, illetve az alakuló tér térkövezésére.
Az alakuló tér térkövezése is nagyon
időszerű volt, hiszen csatornafedelek
magasodtak ki a göcsörtös betonból.
Hasznosak a digitális eszközök, de
nem tudják helyettesíteni a közvetlen beszélgetést, ölelést, kézfogást,
az élő emberi kapcsolatot.
Ezúton is szeretném megköszönni
a tantestületnek, kollégáimnak, az
iskola dolgozóinak, a szülőknek és
az Önkormányzatnak az egész éves
együttműködést, közös munkát!
Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Augusztus elején „szakmakóstolgató” táborban vehettek részt diákjaink
Velencén, az Agrár Kamara szervezé-

Sport

Csákvár-Gánt Tv

Asztalitenisz
Férfi Extra Liga 2020. őszi sorsolás (vastagon szedett a hazai mérkőzések)
2020.09.04.
11.00
2020.09.11.		
2020.09.19.		
2020.10.03.
11.00
2020.10.09.		
2020.10.24.
11.00
2020.10.25.
11.00
2020.11.15.
11:00
2020.11.21.
11:00
2020.12.05.		
2020.12.06.		

sében, teljesen ingyen. Talán megtetszik nekik valami, könnyebben
választanak majd.

AQVITAL Csákvár TC / CVSE SWIETELSKY JUFA HO
PTE PEAC Kalo Méh I. / AQVITAL Csákvár TC
Honvéd Szondi SE I. / AQVITAL Csákvár TC
AQVITAL Csákvár TC / DVTK Sport Kft. I.
SZERVA ASE Szécsény I. / AQVITAL Csákvár TC
AQVITAL Csákvár TC / HED LAND SE Mezőberény
AQVITAL Csákvár TC / Félegyházi ASI
AQVITAL Csákvár TC / Komlói Bányász
AQVITAL Csákvár TC / MOATSZ UP válogatott
Mosonmagyaróvári TE I. MTE 1 / AQVITAL Csákvár TC
Floratom Szeged AC I. / AQVITAL Csákvár TC

SZEPTEMBER HAVI MŰSORA
Szeptember 7. h.

18:00

Szeptember 10. cs.

18:00

Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Október
Október
Október

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

14. h.
17. cs.
21. h.
24. cs.
28. h.
1. cs.
5. h.
8. cs.

Hooligans Csákváron
Színházi évadnyitó; Tanévnyitó
Hooligans Csákváron
Színházi évadnyitó; Tanévnyitó
Rejtett tájakon 1-3.
Iskolai akadályverseny
Őszi könyvtári napok: A négy elem 2019.
Csámborgó
Mihály-napi Lovas és Pásztortalálkozó 2019.
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Vértes Szíve Naturfeszt

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
  7

Augusztus az iskolában

Augusztusban is javában zajlottak
az Erzsébet-táborok. Pedagógusaink
kreativitásának és lelkesedésének
köszönhetően azok sem unatkoztak,
akik hetek óta táboroztak már iskolánkban. Buszos, kocsis és gyalogos
kirándulásban, kézműveskedésben,
sportban, szabad és irányított játékokban egyaránt volt részük a gyerekeknek. A régi barátságok megerősödtek, de a közös élmények a
különböző korosztályú gyerekeket is
közelebb hozta egymáshoz. A kicsik
könnyen elfogadták a felső tagozatban tanító kollégákat is. Vidáman teltek a hetek.

A Szakmakóstoló hét Fejér megyében
program keretében 2020. augusztus
10. és 14. között hatodik és hetedik
osztályos tanulóink ingyen táborozhattak Velencén.
Az agráriumhoz tartozó mezőgazdasági szakmák megismertetése, népszerűsítése, vonzóvá tétele volt a cél.
Napról napra más-más tevékenységbe pillanthattak be a diákok, maguk
is kipróbálhatták ezeket, sőt, megkóstolhatták a különböző élelmiszereket. Tájékoztatást kaptak például
a gyümölcsök, aszalványok és zöldségek értékesítéséről és feldolgozásáról. A tartósítószertől mentes, 100
százalékos gyümölcslevet a gazdaság
korszerű gépsorán állították elő és
csomagolták. A tejtermékek kóstolá-
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sa után pedig mindenki elkészíthette a saját gomolyasajtját és egy különleges sajttálat is. De a tartósítási
gyakorlat, a gyógynövényismeret és
fűszercsomag készítése, az ostorfonás, traktorozás, szerszámfelismerés,
a lakatosműhely rejtelmei sem maradtak ki a sorból. Az állattenyésztési gyakorlat keretében birkakörmözésben vettek részt a gyerekek.
Különleges élményben részesültek a
tanulók, amikor az MTA-ATK Fitotron
növénynevelő klímakamra csarnokában betekintést nyertek a mutánsok
és a génmódosítás világába.
Nagy ajándékot kaptunk a DIEGO
szőnyegáruháztól! A nyár folyamán
felújított helyiségünkbe, ahol a kedves szülők az ebédet szokták befizetni, padlószőnyeget és ragasztót
kaptunk, valamint 5 kisebb szőnyeget is felajánlott a cég. Induló első
osztályainknak adtuk a két legpuhábbat, hogy körben ülve beszélgetni,
játszani tudjanak rajta. Egyet az iskolai könyvtárban, egyet a titkárságon
helyeztünk el, egyet pedig tartalékolunk a készülőben lévő klubszobába.
Schneider László volt olyan kedves,
hogy elvégezte a szőnyegek leragasztását. Köszönjük szépen a munkáját!
Teljesen elkészült a folyosók dekorációja, Soproni Kiss Sándor befejezte
a képsorozatot, amit a diákokkal közösen kezdett el. Így már teles az ős�szel megálmodott koncepció: az alsó
szinten a tenger mélye, a bejárattól
balra a víz felszíne, az első emeleten

a szárazföld, legfelül a levegő kön�nyed világa látható. A szárazföldet
nem más jeleníti meg, mint a tűzfalon látható gyönyörű nagy kép elemei, településünk nevezetességei.
Ezzel is gazdagodott iskolánk.
A 2.b osztály tantermét a szülők újjá
varázsolták. A meszelés és takarítás
után szép függönyök kerültek fel,
nagy örömet okozva ezzel a gyermekeknek.
Augusztus 27-én két szupervízor csapatépítést tartott tantestületünk számára. Mindenképpen jó egy kicsit
kötetlenül találkozni, ráhangolódni a
tanévre, a közös munkára, de így, hogy
májusban kettő, júliusban hat új kollégánk lett, különösen hasznos volt ez a
kezdés. Nagyon jól éreztük magunkat,
így még jobb lesz együtt dolgozni.

Augusztus 30-án a tanévnyitó ünnepségen Polgármester Úr megosztotta
velünk pozitív gondolatait, a második osztályosok vidám műsort adtak,
köszöntöttük az első osztályos gyermekeket, és elbúcsúztunk nyugdíjba
vonuló kollégáinktól. Kunstár Béla
Mártonné, Irénke néninek és Lakatos Zoltánnak az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet adományozott nyugdíjba vonulása alkalmából. Juhász Márta és Tamásné Metlágel Ildikó részére
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
elismerő oklevelet adományozott a
kiemelkedő szakmai tevékenysége
elismeréseként. Gratulálunk nekik,
és köszönjük a munkájukat! Örömteli, szép délutánunk volt.
A tanév közeledtével egy segítőkész
vállalkozó fertőtlenítőszert és lázmérőket ajánlott fel, hogy a lehető legbiztonságosabban kezdhessük meg
a tanítást. A hónap végén a központi
tisztítószer készlet is megérkezett.
Újításokkal, tiszta iskolával, átlátható
szabályokkal, szeretettel várjuk kedves tanítványainkat!
Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Eseménynaptár
2020.9.1. – 2020.10.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK

20-388-0625

Kedves Testvéreink!
Örömmel értesítjük, hogy ismét van lehetőség az istentiszteleteinken
való személyes részvételre. A koronavírus járvány miatt kialakult
helyzetre való tekintettel bizonyos biztonsági szabályok betartása
szükséges:
1. Mindenki viseljen védőmaszkot.
2. Kézfertőtlenítő használata szintén kötelező.
3. Kerüljük a kézfogást.
4. A padokban (családtagokat leszámítva) 1,5 méteres távolságot kell
tartani, azaz kb. minden második padban szabad helyet foglalni.
5. Mindenki saját énekeskönyvet (vagy okostelefonról applikációt) használjon.

70-397-5935

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

Római Katolikus Egyház
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: kedd kivételével hétköznapokon 8.00-12.00

Temetési ügyintézés:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix

Lelkipásztorok:

Plébános: Gerendai Sándor		
Plébános helyettes: Bódai József

Evangélikus Egyház

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

A liturgia általános rendje Csákváron
Templomunkban a járványveszély idején nincsenek nyilvános liturgiák, de az üvegezett portálfalig egész nap be lehet menni, elcsendesedni, imádkozni.
Reggel 6.30 és 7.30 között az egymástól való biztonságos távolság megtartásával a
templomtérbe is be lehet menni, a padokba be lehet ülni.
Vasárnaponként 10 órától a Csákvár TV felvételről vasárnapi szentmisét sugároz,
melyet Gerendai Sándor plébános mutat be.

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

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

SZEPTEMBER
17. 18:00 Férfikör
20 11.00 Istentisztelet (vas.)
27. 11.00 Istentisztelet (vas.) keresztelővel(vas.)

OKTÓBER
4. 11.00 Úrvacsorai családi istentisztelet, aratási-betakarítási hálaadás
11. 11.00 Istentisztelet (vas.)
18. 11.00 Istentisztelet (vas.)
Gyülekezetünk bankszámlaszáma:
Evangélikus Egyházközség Csákvár 10405066-50526774-85891001

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül
vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”.
(2Korinthus 9,7)

Köszönjük támogatásaikat!

Kérjük, hogy akinek bármilyen segítségre van szüksége, jelezze a
gyülekezet lelkészénél (Szebik Károly 0620-950-9005).
Szeptember hónap igéje:

„Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával...”
2Korinthus 5, 19

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/

Gólyahír

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

Kérjük a további istentiszteleti alkalmaink megtartásáról, és annak helyéről és
idejéről tájékozódjanak a honlapunkon, facebook oldalunkon, hirdetéseinkben.

2020. augusztus 13-án Kalincsák
Nimród Levente a Szabadság utcába,
2020. augusztus 25-én Kaszás Vivien
a Vajda utcába.

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
egyházfenntartás kifejezést, vagy az adomány célját.
Az egyházfenntartói járulék összegét a presbitérium a 2020-as évre 6000 Ft-ban
határozta meg.

Isten hozta a kis jövevényeket!

VÁROSI ESEMÉNYEK
SZEPTEMBER
19-20.

Könyvtári hírek
Kedves Olvasóink!
Szeptember 8-tól újból hosszított nyitvatartással várjuk Önöket!
Keddenként 19 óráig látogathatnak el hozzánk.

Vértes Szíve Natúrfeszt

OKTÓBER
1. 15.00 Idősek Napja • Csárdáskirálynő • gálaműsor • Színházterem
1. 19.00 Csárdáskirálynő • nagyoperett • Színházi előadás
6.
Nemzeti Gyásznap • Aradi Vértanúk Emléknapja
23.
1956-os megemlékezés
24.
Utazás • drámai musical az 56-os forradalomról • Színházi előadás
  9

Hirdetések

HÉDI KOZMETIKA

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket, hálánkat és tiszteletünket fejezzük ki a csákvári Katolikus
Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon
összes dolgozójának az önzetlen, szeretetteljes ápolásért és gondozásért,
amit édesanyánk: László Pálné, Kati
néni tőlük kapott. Külön köszönet
Katona Józsefné, Ibolya főnővérnek
mindig gyors, segítőkész, rugalmas
intézkedéséért. Hálás köszönet az
utolsó időben az őt közvetlen ápoló
nővéreknek. Minden tiszteletünk a
Tiétek!
Kati néni családja

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

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!

  

Faddi Zsuzsa - kozmetikus
06-20-456-50-93
vagy a HÉDI kozmetika facebook oldalán üzenetben.

APRÓHIRDETÉS

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.

10

- teljes körű arckezelés (minden korosztály számára)
- fiatalító, ránctalanító kezelések (pl.: arcvasalás)
- arcmasszázs, dekoltázsmasszázs
- szemöldök szedés-festés, szempillafestés
- gyanták
- szempilla lifting
- sminkek minden alkalomra (nappali-alkalmi menyasszonyi,
koszorúslány, örömanya, ballagás, szalagavtó)

BEJELENTKEZÉS

LACI BÁCSI KONYHÁJA

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

SZOLGÁLTATÁSAIM

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesanyánkat, László Pálnét /sz.: Király Katalin/ velünk együtt
kísérték utolsó útjára. Jelenlétükkel,
koszorúval, virággal megtisztelték az
emlékét.
Köszönettel: a család

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

Szeretettel várok mindenkit a Csákvár, Széchenyi út 29. sz. alatt lévő kozmetikámban!
Pihenj, relaxálj, szépülj nálam!

2020. október 28-án (szerda) 18:30
órai kezdettel gépjárművezetői
tanfolyam indul a könyvtárban.
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%

Csákvári Hírmondó
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: október 1.

