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Csákvári Hírmondó

HIVATALI HÍREK

2. oldal  3. oldal 7. oldal

NYÁRI TÁBOROKSZÍNHÁZI HÍREK

4-5. oldal

ISKOLAI HÍREK

Polgármesteri döntések a ko-
ronavírus járvány idején.  

Színes iskolai beszámoló és ta-
nulóink versenyeredményei.

A csákvári Rátonyi Róbert Szín-
ház az elkövetkező hónapok-
ban szeretettel várja a kedves 
nézőket.

Számtalan táborozási lehető-
ség várja a gyermekeket a nyá-
ri szünidőben.

Állattartók figyelmébe
Településünk közterületein szinte na-
ponta kóborló ebekkel találjuk szembe 
magunkat. A lakosságot zavaró kóbor, 
valamint a kóborló ebek számának 
csökkentése, illetve megszüntetése 
érdekében a kedvtelésből tartott ál-
latok tartására vonatkozó jogszabá-
lyi előírásokra és azok betartására 
szólítom fel a mulasztást elkövető 
ebtartókat!

Az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény álta-
lános szabályozást tartalmaz. Célja, 
hogy elősegítse az állatvilág egyede-
inek védelmét, fokozza az emberek 
felelősségtudatát az állatokkal való 
kíméletes bánásmód érdekében, va-
lamint meghatározza az állatok védel-
mének alapvető szabályait, melyek 
közül kiemelek néhányat:

• az állattartó köteles a jó gazda gon-
dosságával eljárni, az állat fajának, 
fajtájának és élettani szükségleteinek 
megfelelő életfeltételekről gondos-
kodni

• az állattartó gondoskodni köteles az 
állat megfelelő és biztonságos elhelye-
zéséről, szakszerű gondozásáról, szöké-
sének megakadályozásáról

• a megkötve tartott vagy mozgásában 
egyéb módon korlátozott állat számára 
is biztosítani kell a zavartalan pihenés 
és sérülésmentes mozgás lehetőségét

• a szabadban tartott állatok számára 
– azok természetes viselkedését is fi-
gyelembe véve – biztosítani kell olyan 
területet, illetve létesítményt, ahol azok 
veszély esetén, valamint az időjárás ká-
ros hatásaival és az egészségre ártalmas 
hatásokkal szemben védelmet találnak

• az állandó zárt körülmények között 
tartott állat számára az állattartó kö-
teles az állat szükségleteihez igazodó, 
megfelelő mozgásteret biztosítani

A kedvtelésből tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet  részletezi a 
hobbiállatok tartásának, forgalmazá-
sának szabályait.  Előírásai közül az 
alábbi legfontosabb szabályok betar-
tására hívom fel az állattartók figyel-
mét:

• a kedvtelésből tartott állatot úgy kell 
tartani, hogy az állat tartása lehetővé 
tegye annak természetes viselkedését, 
ugyanakkor a környező lakóközösség 
kialakult élet- és szokásrendjét tartó-
san és szükségtelenül ne zavarja.

• az állatokat úgy kell tartani, hogy ne 
veszélyeztethessék más állatok – kivé-
ve a ragadozó állatok táplálására szánt 
élő egyedek -, illetve az ember bizton-
ságát.

• belterület közterületén – kivéve az 
ebek futtatására kijelölt területet – 
ebet csak pórázon lehet vezetni. 

• közterületen ebet csak olyan személy 
vezethet, aki az eb irányítására, kezelé-
sére és féken tartására képes. Közterü-
leten az eb tulajdonosának biztosítania 
kell, hogy az eb sem más állatot, sem 
embert harapásával ne veszélyeztet-
hessen.

• az eb sétáltatása során, közterületen 
keletkező ürüléket, a tulajdonos köte-
les azonnal eltávolítani, összeszedni, 
és hulladék gyűjtőben elhelyezni, zárt 
csomagban

• az állattartónak rendelkeznie kell 
a kötelező immunizálásra vonatkozó 
mindenkori adatokkal és dokumen-
tumokkal, egyedi tartós megjelölés-
sel rendelkező állat esetében az állat 
azonosítására vonatkozó adatokkal és 
dokumentumokkal is; amennyiben az 
állat új tulajdonoshoz kerül, részére e 
dokumentumokat át kell adni, illetve 
tájékoztatni kell az állat fajáról (fajtá-
járól), az egyed neméről és koráról, az 
egyed tartásához szükséges minimális 
ismeretekről

• az állatok számára a táplálékot, to-
vábbá a nyulak és rágcsálók esetében 
a fogak koptatásához szükséges rágó-
anyagot az adott fajnak, az egyed korá-
nak és élettani állapotának megfelelő 
minőségben, mennyiségben és lehető-
ség szerint az adott faj természetes vi-
selkedési szokásaihoz leginkább alkal-
mazkodó időközönként kell biztosítani

• a kedvtelésből tartott állatot és az 
állat tartási helyét az állat tartójának 
naponta legalább egy alkalommal el-
lenőrizni kell; az állattartónak gondos-
kodni kell arról, hogy az állatok tartási 
helyén a környezeti viszonyok megfe-
leljenek az állatok szükségleteinek, 
valamint, hogy a tartási helyük úgy le-
gyen kialakítva, hogy az ne okozhasson 
sérülést az állatoknak; állandó fényben 
vagy állandó sötétségben, valamint 
állandó zajban állatot tartani nem sza-
bad

• a kedvtelésből tartott állat tartási 
helyének olyan méretűnek kell lennie, 
hogy az állat fajára jellemző mozgási 
igényét ki tudja elégíteni; lófélék és eb 
esetében a mozgási igény az állat moz-
gatása útján is kielégíthető, azonban 
esetükben is törekedni kell az olyan 

tartási módra, amely lehetővé teszi az 
állat kedve szerinti mozgását

• a kistestű ebet 10m2-nél, közepes 
testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 
20 m2-nél kisebb területen tartósan 
tartani tilos

• tartósan csoportosan tartott ebek 
esetén számukra egyedenként leg-
alább 6 m2 akadálytalanul használható 
területet kell biztosítani; nem minősül 
csoportos tartásnak a szuka együtt tar-
tása a kölykeivel, azok hathetes koráig

• az ebek vezetéséhez használt eszkö-
zöknek az állatra történő rögzítésére 
kizárólag nyakörv vagy hám használha-
tó oly módon, hogy az az állat egészsé-
gét ne veszélyeztesse

• az eb, macska és görény kölyköket 
nyolchetes korukig anyjukkal kell tar-
tani

A szabálysértésekről, a szabálysérté-
si eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény arról ad tájékoztatást, 
hogy mi minősül szabálysértésnek és 
milyen büntetésre számíthat az, aki 
megsérti az állattartás szabályait. 

Szabálysértést követ el:
• aki a felügyelete alatt álló kutyát a te-
lepülés belterületén felügyelet nélkül 
bocsátja közterületre, vagy kóborolni 
hagyja, 

• természeti és védett természeti terüle-
ten, vagy vadászterületen – a vadászkutya 
és a triflakereső kutya kivételével – póráz 
nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

Folytatás a következő oldalon.
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Polgármesteri
döntések

Folytatás az előző oldalról.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. ren-
deletben, valamint a katasztrófa-
védelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szó-
ló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján 
Illés Szabolcs polgármester úr 2021. 
március 31-i határozatai óta eltelt 
időben a következő döntéseket hoz-
ta: 

Döntött a Bicskei Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetőjének Csákvár Vá-
ros közrendjéről és közbiztonságáról 
szóló 2020. évi beszámolója elfoga-
dásáról, majd a Csákvári Polgárőrség 
2020. évi tevékenységéről szóló tájé-
koztató tudomásul vételéről.

Ezt követően elfogadásra került a 
Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolója, 
és a Dallam Alapfokú Művészeti Is-
kola eseti támogatásáról is született 
határozat. 

Elfogadásra került a vízelvezetési 
szolgalmi jog bejegyzéséhez szüksé-
ges feladatok elvégzésére vonatkozó 

megbízásról szóló javaslat a Fejérvíz 
Zrt-vel, majd döntést hozott az Ester-
házy család archívumából származó  
30 fényképet tartalmazó fotódoku-
mentáció megrendeléséről és kiállí-
tásáról. 

A Kubinyi Ágoston Program keretében 
támogatásból megvalósuló felújítási 
munkálatok megrendeléséről szóló 
határozat tartalmazza a Csákvár Em-
lékház infrastrukturális fejlesztésére 
vonatkozó árajánlat elfogadását, a 
munkálatok megrendelését. 

A 379/13 hrsz-ú ingatlan értékesíté-
sére kiírt pályázat eredménytelenné 
nyilvánításáról és új versenyezteté-
si eljárás lefolytatásáról is született 
döntés, valamint az Ébner-ház Turisz-
tikai Fogadóközpont Biciklikölcsönző 
és Kávézó bérlője jelezte igényét a 
Csákvár Bike névhasználatra, mely-
hez az önkormányzat jelképeiről és 
használatuk rendjéről szóló 22/2016. 
(X.28.) önkormányzati rendeletben 
foglaltaknak megfelelően hozzájá-
rult. 

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2021. április 2-án Király Gréta Sára a Vajda utcába,
2021. április 10-én Minárik Gábor Miklós a Vince utcába,
2021. április 18-án Geszler Nóra az Ady Endre utcába,
2021. április 23-án Rácz Réka Rebeka a Berényi utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvári Iskola Tanulóért Alapítvány  18485842-1-07
Csákvár Kempo HSE    18491380-1-07
Csákvári Természetjáró Egyesület   18500103-1-07 
Csákvári Tűzoltó Egyesület   18484009-1-07
Csőváz Kerékpáros Sportegyesület    18596887-1-07
Floriana Könyvtár és Közösségi Ház   15365965-1-07
Polgárőrség     18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány  18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evangélikus gyülekezet) 18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület     18480098-1-07
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület   18024588-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület  18501616-1-07

A városunkban működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyarországi Evangélikus Egyház

• szájkosár és póráz nélkül közforgalmú 
közlekedési eszközön – segítő kutya ki-
vételével – szállítja,

• vendéglátó üzlet kivételével élelmi-
szer-elárusító üzletbe, közfürdő terü-
letére vagy játszótérre – segítő kutya 
kivételével – beengedi, illetve beviszi,

• aki veszélyes ebét nem zárt helyen 
tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) 
bejáratán a veszélyes ebre utaló meg-
felelő figyelmeztető táblát, szabálysér-
tést követ el.

A felsorolt esetek elkövetőivel szem-
ben a rendőrség szabálysértési bírságot 
szab ki a feljelentést követően.

Aki tevékenységével vagy mulasztásá-
val az állatok védelmére, kíméletére 
vonatkozó jogszabály vagy hatósági ha-
tározat előírását megsérti vagy annak 

nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot 
köteles fizetni. 

A települési önkormányzat jegyzője ál-
latvédelmi hatósági jogkörében:

• állatvédelmi bírság kiszabását kezde-
ményezheti 
• kedvtelésből tartott állat (pl. eb) ese-
tében az állatvédelmi bírság alapössze-
ge: 75.000,- Ft
• az állattartót állat kedvtelésből való 
tartásától 2-8 évre eltilthatja
• az állattartót az állat megfelelő és 
biztonságos elhelyezése, valamint szö-
késének megakadályozása érdekében 
meghatározott építési munka elvégzé-
sére kötelezheti
• az állatvédelmi és az állattartási sza-
bályok megsértése esetén az állattartót 
meghatározott cselekmény végzésére, 
tűrésére vagy abbahagyására kötelez-
heti

• az állat tulajdonosának költségére az 
állat megfelelő helyre való szállítását 
elrendelheti
• a közösségi együttélés alapvető sza-
bályait sértő magatartás elkövetőjével 
szemben figyelmeztet, illetve termé-
szetes személyek esetén 200.000,- Ft-
ig, jogi személyek, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek esetén 
2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírságot szabhat ki

Kérem a Tisztelt lakosságot, ameny-
nyiben kóbor ebet észlel Csákvár 
Város közterületein, jelentsék be 
a Csákvári Közös Önkormányzati 
Hivatal Ügyfélszolgálatára a hiva-
tal nyitvatartási ideje alatt hívható 
06/22/582-310 telefonszámon. A 
gyepmesteri szolgálattal abban az 
esetben tudjuk befogatni a kóborló 
ebeket, ha a helyszín pontos meg-

adását és az állat külső jegyeit is köz-
lik hivatalunkkal.

Felhívom az állattartók figyelmét, hogy 
a kedvtelési célú állattartás az alapve-
tő tartási feltételek biztosítása mellett 
mindenki számára lehetőség, azonban 
egyben az állatról való gondoskodás 
felelősségét és kötelezettségét is ma-
gában foglalja! 

A mezőgazdasági haszonállatok tartá-
sának szabályairól, az állattenyésztésről 
és a méhészetről a Csákvári Hírmondó 
következő számában adok tájékozta-
tást. 

Pobrányi Melinda Mária
igazgatási irodavezető
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Színházi hírek

Legnagyobb sajnálatunkra a Covid ve-
szélyhelyzet miatt a tervezett előadá-
sok elmaradtak. Most május végétől 
van lehetőség a bemutatók megtartá-
sára. Újra kellett egyeztetni az időpon-
tokat, és néhány esetben az aktualitá-

CSÁKVÁR MARATON 2021 PROGRAMOK

CSÁKVÁR ORSZÁGÚTI MARATONOK - 05.29.
MIKOR?

HELYSZÍN
TÓL IG

REGISZTRÁCIÓ, RAJTSZÁM ÁTVÉTEL 08:00 10.00 SZABADIDŐ PARK
GYÜLEKEZŐ ORSZÁGÚTI MARATON RAJTOKHOZ 10:00 10:30 RÁKÓCZI UTCA

RAJT - CSÁKVÁR ORSZÁGÚTI MARATON HT130 11:00 RÁKÓCZI UTCA

RAJT - CSÁKVÁR ORSZÁGÚTI MARATON RT70 11:20 RÁKÓCZI UTCA

TÉSZTA PARTY 13:00 16:00 SZABADIDŐ PARK

EREDMÉNY HIRDETÉS ORSZÁGÚTI MARATONOK 15:30 16:00 SZABADIDŐ PARK

CÉLTERÜLET ZÁRÁS 16:30 RÁKÓCZI UTCA

CSUTA CUKI KISPRÓBA GYEREKVERSENY - 05.29.
MIKOR?

HELYSZÍN
TÓL IG

REGISZTRÁCIÓ, RAJTSZÁM ÁTVÉTEL 10:00 12:00 SZABADIDŐ PARK
GYAKORLÁS A PÁLYÁN 11:00 13:00 SZABADIDŐ PARK

GYÜLEKEZŐ KISPRÓBA RAJTHOZ 13:00 13:30 SZABADIDŐ PARK

CSUTA CUKI KISPRÓBA GYEREKVERSENY 13:30 SZABADIDŐ PARK

EREDMÉNYHIRDETÉS - CSUTA CUKI KISPRÓBA 15:15 15:30 SZABADIDŐ PARK

VÁROSKERÜLŐ CSALÁDI KERÉKPÁROS TÚRA - 05.29.
MIKOR?

HELYSZÍN
TÓL IG

REGISZTRÁCIÓ, RAJTSZÁM ÁTVÉTEL 08:00 10:30 SZABADIDŐ PARK
GYÜLEKEZŐ CSALÁDI TÚRA RAJTHOZ 11:00 11:35 SZABADIDŐ PARK

RAJT - VÁROSKERÜLŐ CSALÁDI KERÉKPÁROS TÚRA 11:40 SZABADIDŐ PARK

BEÉRKEZÉS - VÁROSKERÜLŐ CSALÁDI KERÉKPÁROS TÚRA 13:00 SZABADIDŐ PARK

CSÁKVÁR MTB MARATON - 05.30.
MIKOR?

HELYSZÍN
TÓL IG

REGISZTRÁCIÓ, RAJTSZÁM ÁTVÉTEL 08:00 10:00 SZABADIDŐ PARK
GYÜLEKEZŐ MTB MARATON RAJTHOZ 10:00 10:30 SZABADIDŐ PARK

BESZÓLÍTÁS, RAJTHELYEK ELFOGLALÁSA (HT80 / KT55 / RT30) 10:30 10:55 SZABADIDŐ PARK

RAJT - CSÁKVÁR MTB MARATON HT80 / KT55 / RT30 11:00 SZABADIDŐ PARK
DON FRANCESCO TÉSZTA PARTY 13:00 15:30 SZABADIDŐ PARK

EREDMÉNYHIRDETÉS MTB VERSENYEK 15:30 16:00 SZABADIDŐ PARK

CSUTA CUKI KISPRÓBA GYEREKVERSENY - 05.30.
MIKOR?

HELYSZÍN
TÓL IG

REGISZTRÁCIÓ, RAJTSZÁM ÁTVÉTEL 10:00 12:00 SZABADIDŐ PARK
GYAKORLÁS A PÁLYÁN 11:00 13:00 SZABADIDŐ PARK

GYÜLEKEZŐ KISPRÓBA RAJTHOZ 13:00 13:30 SZABADIDŐ PARK

CSUTA CUKI KISPRÓBA GYEREKVERSENY 13:30 SZABADIDŐ PARK

EREDMÉNYHIRDETÉS - CSUTA CUKI KISPRÓBA 15:15 15:30 SZABADIDŐ PARK

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!!

sát vesztett színdarabok helyett más 
produkciókat építettünk a műsorterv-
be. A megváltott jegyek és bérletek ter-
mészetesen érvényesek, újak továbbra 
is online vásárolhatók a csakvarszinhaz.
hu weboldalon, valamint az előadások 
megkezdése előtt a helyszínen.

Az épületbe belépni és az előadásokat 
látogatni csak érvényes, a koronavírus 
elleni védettségi igazolvánnyal lehet. 
Kérjük, a védettségi igazolványukat és a 
személyi igazolványukat szíveskedjenek 
előkészíteni, és a bejáratnál felmutatni.

2021. május 29-30-án ismét megren-
dezésre kerülnek a Vértes Szíve Natúr-
feszt keretében, a  Csákvár Maraton 
országúti és MTB kerékpárversenyek. 
Egész napos sportprogramokkal várjuk 
a kicsiket és nagyokat egyaránt! 

A programok között szerepel a Csuta 
Cuki kispróba, városkerülő családi ke-
rékpáros túra, és természetesen tészta-
parti is lesz.

A Rátonyi Róbert Színház műsorterve 

Előadás címe Időpont

Hoztam valamit a hegyekből 2021. május 29. 19.00
Pom-Pom 2021. május 30. 15.00

Az elveszett királyság
a „Földre száll a hóember” helyett 2021. június 12. 15.00

Rejtő Jenő: Szájon lőtt tigris 2021. június 28. 19.00
Cigányszerelem • PREMIER 2021. július  3. 19.00
A gyertyák csonkig égnek 2021. július  9. 19.00

Péntek 13, a szerelem napja 2021. július 30. 19.00
 Nyárzáró operett gála

a „Karácsonyi Kavalkád” helyett 2021. augusztus 28. 19.00

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

Szeretettel várjuk az előadásokra!

SEBÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Szabó Károly
Sebész főorvos

Csákvár Egészségház
Rendelési idő: péntek 8 -10 óra

Telefonos előjegyzés:
06-30/8461387

(Bordáné Marika)

• Általános sebészeti műtétekről konzultáció
• Kisműtétek elvégzése helyi érzéstelení-
tésben (anyajegy, szemölcs, benőtt köröm, 
bőrkeményedés, zsírmirigy, verejtékmirigy, 
bőrtályog)
• Kiskiterjedésű visszér injekciós kezelése
• Aranyér gyűrűzése, lábszárfekély ellátása

Vértes 
Szíve
Natúrfeszt
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Nagyon eseménydús hónap áll mö-
göttünk. 

A tavaszi szünet után április 8-án az 
alsó tagozatban megkezdődött a je-
lenléti oktatás, a felső tagozatosok 
számára maradt a digitális munka-
rend.

Április 11-én a Költészet napja alkal-
mából versfüzért készítettek a gye-
rekek. Kedvenc versüket leírták, és a 
lapot hozzá illő rajzokkal díszítették 
ki. Az egyedi alkotásokat sorban fel-
csíptették egymás mellé, mint ahogy 
az anyukák a ruhákat a szárítókötél-
re. Hangulatos dekoráció lett a költe-
ményekből.

Április 21-én iskolánk szociális segítő-
je (honlapunkon bővebb információ 
található róla) bemutatkozott az alsós 
diákoknak, majd 28-án megkezdte az 
ügyfélfogadást. Kynthia április 16-án a 
Szülői Munkaközösség ülésén is részt 
vett, megismerkedett az online érte-
kezletbe bekapcsolódó szülőkkel.

Április 15-én és 16-án megtörtént a 
leendő első osztályosok beiratkozá-
sa. Sokan digitálisan tették ezt meg, 
de szép számmal voltak olyanok is, 
akik időpontot kértek, és személye-
sen megjelentek az iskolában. 42 fő-
vel, két osztállyal indul szeptember-
ben az első évfolyamunk Csákváron. 
Gántra 5 kisgyermeket írattak be. 

Az online beiratkozásnál már az új 
honlapunk fogadta az érdeklődőket. 
Évek óta dolgozunk rajta, hogy el-
avult, és kevésbé esztétikus honla-
punkat egy olyanra tudjuk leváltani, 
ami sokkal jobban illik intézményünk 
arculatához. Végre sikerült a nagy ál-
munk anélkül, hogy egyetlen fillért is 
elköltöttünk volna rá. Az informati-
kus (egy apuka, akinek két gyermeke 
iskolánk tanulója), a festőművész, a 
fotós, a pedagógusok és mindenki 

Április az iskolában
teljesen ingyen írta, készítette, for-
málgatta, dédelgette ezt a honla-
pot. Még nincs teljesen kész, de már 
használható, és teljesen a miénk. Kö-
szönjük szépen mindenkinek, aki dol-
gozott, és a mai napig dolgozik rajta!

Egyéb támogatásban sem szenve-
dünk hiányt. Rejtélyes módon el-
törött iskolánk lépcsőjén a járólap. 
Knausz Csaba és Erdős Csaba sietett 
a segítségünkre, gyorsan kijavították 
a hibát. Köszönjük szépen, hogy a fő-
bejárat ismét kifogástalan állapotban 
van!  Knausz Csaba és Góger János a 
CSTK öregfiúk csapata nevében 9 
focilabdát is adományozott az isko-
lának, a gyermekek legnagyobb örö-
mére. Ezt is köszönjük szépen!

Az anyukák virágpalántákat gyűjte-
nek az alakulótér melletti virágládák-
ba. Kettőt-hármat-tízet, ki mennyit 
gondol. Az adományok folyamatosan 
érkeznek, bármilyen fajtát elfoga-
dunk. Köszönjük szépen!

A Szülői Munkaközösség május 15-
én (szombaton) szeretné lefesteni az 
udvarokon található tárgyakat, játé-
kokat, eszközöket. A felújítást gon-
dosan előkészítették, melynek anya-
gi fedezetét az őszi adománygyűjtő 
akció biztosítja. Mindenki segítségét 
örömmel fogadják.

A Csákvári Iskola Tanulóiért Alapít-
ványnak a Tempus Közalapítvány 10 
db használt irodai számítógépet és 
5db 19’ lapos monitort adományo-
zott. Ezeket alapítványunk az iskola 
rendelkezésére bocsátotta, valamint 
a felújításukra is biztosít összeget. A 
tanórák zökkenőmentes lebonyolítá-
sához szeretnénk megfelelő hátteret 
biztosítani. Köszönjük szépen!

Önkormányzatunk a tantestület 
egyetértésével mindkét iskolaépület 
kerítésére táblát helyezett el: Az isko-
la előtti területen dohányozni TILOS! 

Köszönjük szépen, hogy segítenek 
nekünk a gyermekek egészségének 
védelmében!

A pandémia idején is igyekszünk ta-
nítványainknak versenyzési lehetősé-
geket biztosítani. 

2020/2021-es tanév K&H Vigyázz, 
kész, pénz! pénzügyi vetélkedő kö-
zépdöntőjébe jutott  Plántek Kornélia 
- Vitai Réka - Auerbach Máté - Cserni 
Csaba  csapata, a 7.a osztályból.

Az online középdöntőbe régiónként 
és azon belül korosztályonként a leg-
jobb öt csapat került be. Diákjaink 
Fejér megye, Győr - Moson - Sop-

ron megye és Komárom- Esztergom 
megye régióban versenyeztek, és az 
1. fordulóban 2. helyezést értek el! 
Gratulálunk a szép eredményhez, 
és köszönjük a felkészítő pedagógus 
munkáját! Az online középdöntő má-
jusban kerül megrendezésre.

Ebben a hónapban zajlott a Kajla 
verseny is. Iskolánkból hét tanuló 
vett részt benne: Freész Réka, Vig 
Bendegúz, Hajagos Sára, Németh 
Kornél, Lukács Béla, Fazekas Bene-
dek, Nikolics Jázmin.  A Kajla sulikupa 
oldalán lévő rengeteg videóból le-
hetett felkészülni  Magyarország ne-
vezetességeiből.  Lelkesen készültek 
a kisdiákok, majd nagyon élvezték a 

Majtán Míra
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versenyt, ami élőben zajlott Szente 
Vajk vezetésével. A kvíz jellegű ve-
télkedőben minden kérdésnél három 
lehetséges válasz közül lehetett vá-
lasztani, a gyorsaság is nagyon fon-
tos volt.  A három fordulóban  hét-
főn, szerdán és pénteken vettek részt 
a gyerekek.   Az első hármat díjazzák 
1 millió forintos osztálykirándulással. 
278 csapat versenyzett. Hétfőn 51., 
szerdán 72. lett a csapat.  Büszkék 
vagyunk a harmadikosainkra. Gratu-
lálunk, hogy ezen az izgalmas meg-
mérettetésen ilyen jól szerepeltek! 
Köszönjük szépen a felkészítő peda-
gógus munkáját!

Majtán Míra 2.b  osztályos tanuló a 
MatekÁSZ  verseny megyei forduló-
ján 1. helyezést ért el. Gratulálunk a 
kiemelkedő eredményhez, és szurko-
lunk az országos döntőben! Köszön-
jük a felkészítő pedagógus munkáját!

A Hétvezér Általános Iskola által  a 
megye iskolái számára meghirdetett 
német versenyben iskolánk csapatai 
a következő eredményeket érték el:

7-8. évfolyamosok kategóriájában 4. 
helyen végzett  a Lustige Mädchen 
csapat: Biró Eszter, Király Adrienn, 
Magasi Kincső Sára (7.a osztályos ta-
nulók)

5-6. évfolyamon 4. helyezést ért el  
a Die Katzen csapat: Beck Napsugár, 
Schneider Ingrid Sára, Vida Nóra 
(6.a osztályos tanulók) A szoros és 
izgalmas versenyben egy-egy pont 
döntött. Gratulálunk a gyerekeknek, 
és köszönjük a felkészítő tanár mun-
káját!

Iskolánkban nagyon jó kapcsolat 
alakult ki a Fejér Megyei Pedagógi-
ai Központtal. Rendszeresen járnak 
hozzánk, hogy a pályaválasztást az 
ötödik évfolyamtól kezdve előkészít-
sék, majd hetedikes  és  nyolcadikos 
diákoknak már egyénileg is, személy-

re szabva adjanak tanácsot, segítsék 
a pályaorientációt.  Sajnos a jelenlegi 
járványügyi helyzet miatt ez utóbbi 
kicsit nehézkesebben történt meg, 
de az informatikai lehetőségek segít-
ségével, online formában folyamato-
san zajlik jelenleg is. Március elején, 
amikor még jelenléti oktatás volt az 
iskolában, a bevezető osztályfőnöki 
órát és az egyéni kérdőív kitöltést 
le tudtuk bonyolítani. Az ezt követő 
egyéni beszélgetés diákkal és szülők-
kel együtt folyik online módon. Visz-
szajelzéseink pozitívok, több diáknak  
segített a idén is a választásban.

Iskolánk 2007 óta viseli Esterházy 
Móric nevét. A gróf 140 éve, 1881. 
április 27-én született. Életének egy 
részét Csákváron töltötte, munkájá-
val jelentősen segítette a település 
fejlődését. Politikusként, az ország 
miniszterelnökeként is hazánk javát  
szolgálta.  Bölcsesség, igazságosság, 
becsületesség, hazaszeretet jelle-
mezte, példa előttünk. Szerettünk 
volna az évfordulóhoz méltó Ester-
házy-napot rendezni, de a járvány-
ügyi helyzet miatt a fél iskola hiány-
zott. Számos ötletünket nem tudtuk 
megvalósítani. Az online oktatásban 
otthon tanuló felsős diákoknak egy 
totót küldtünk ki, mely Esterházy 
Móric és családja életével kapcso-

latos kérdéseket tartalmazott. A 
totó kitöltését történelem ötössel 
jutalmaztuk. Negyedikes tanulóink 
múzeumi foglalkozáson vettek részt 
április 27-én. Ellátogattak a Csákvár 
Emlékházba, ahol megemlékeztek 
gróf Esterházy Móricról a születés-
napján. Felidézték eddigi ismeretei-
ket iskolánk névadójáról, megnézték 
az „Esterházy szobát”. A grófi család 
személyes tárgyi emlékei, a családi 
fényképek, festmények és az azok-
hoz fűzött tanítói magyarázatok, a 
személyes találkozásokról szóló el-
beszélések még jobban felkeltették a 
gyerekek érdeklődését. Az Esterházy 
családról készült családfán izgatottan 
keresték és fedezték fel a Csákváron 
élt grófot, feleségét, gyermekeit, 
unokáit. Ezen a napon az első három 
évfolyam diákjai számára osztályter-
mükben tartottak a tanító nénik élet-
koruknak megfelelő foglalkozást.

A hónap utolsó napjai az anyák napi 
készülődés jegyében teltek. Rajzok-
kal, különböző produkciókkal, meg-
lepetésekkel készültek a gyerekek, 
hogy vasárnap megörvendeztethes-
sék majd az anyukájukat. Reméljük, 
minden családnak szép hétvégéje 
lesz!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Egy tragédia rázta meg iskolán-
kat. Elhunyt kedves kolléganőnk, 
Geszler Attiláné, Rozika. A gyere-
kek Rózsika nénije mosolygással, 
türelemmel segítette fejlődésüket.

2019-ben pályázta meg az egyik 
tanítói álláshelyünket. Rögtön 
szimpatikus volt. Az a személyiség, 
akiből sugárzik a jóindulat, meg-
jelenésén látszik az igényesség. A 
mostani 2.b osztály tanító nénije 
lett. Könnyen beilleszkedett tan-
testületünkbe. A kollégák, a szü-
lők, a gyermekek egyaránt szeret-
ték. Ő is minket.

Egy jó embert, jó munkatársat ve-
szítettünk el. Bár nem túl hosszú 
időt tudott intézményünkben töl-
teni, nem felejtjük el. Szívünkben 
őrizzük kedves emlékét. Nyugod-
jon békében!

Gyászhír
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Eseménynaptár
2021.5.01. – 6.30.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébániánk elérhetőségei

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

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

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

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
Az istentiszteletek általános rendje
A Zsinat Elnökségi Tanácsának döntése alapján újra megnyitottuk templomunk 
ajtajait, személyesen találkozhatunk a templomban az éppen aktuális járványügyi 
szabályok betartása mellett. Így minden vasárnap 10 órától a templomban van 
istentisztelet, de továbbra is megtekinthető az istentisztelet az egyházközség 
facebook oldalán (Református Egyházközség Csákvár) és a youtube csatornán 
(Gere Gabor Jozsef).
Áldozócsütörtökön, május 13-án délelőtt 10 órától tartunk az ovisoknak 
gyermekistentiszteletet, majd este 18 órától a felnőtteknek. 
Pünkösdre készülve, május 14-én, pénteken és május 15-én szombaton tartunk 18 
órától bűnbánati istentiszteleteket.
Pünkösdvasárnap 10 órától, és pünkösdhétfőn 10 órától tartunk istentiszteletet a 
templomban, mely alkalmakon megterítjük az Úrnak asztalát.

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 jelenlegi ajánlások szerint újra van lehetőség az istentiszteleteink
nyilvános látogatására, de kérjük továbbra is a biztonsági szabályok
következetes betartását.

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.

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

MÁJUS
13. 18.00 Mennybemenetel ünnepe - Istentisztelet (csütörtök)
16. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
22. 16.00 Konfirmációi vizsga (szombat)
23  11.00 Pünkösd ünnepe, konfirmációi úrvacsorai istentisztelet
30. 11.00 Szentháromság ünnepe istentisztelet (vasárnap)

JÚNIUS
6.    11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
13. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
20. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)

NYÁRI TÁBORAINK:
Jún. 27 – júl. 3.  Nagyvelegi hittantábor
Jún. 27 – júl. 2 Kis Zengő tábor Csákváron
Júl. 4 – 10. Nagy Zengő tábor Csákváron
Júl. 18 – 23.  Napközis hittantábor Csákváron
Júl. 25 – 31. Egyházmegyei ifjúsági tábor Nagyveleg
aug. 1 – 8.  Pyrbaumi  - csákvári ifjúsági tábor Balatongyörökön

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)

Május hónap igéje:
„Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért!”
Példabeszédek 31,8+

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

Május
Május
Május
Május
Május
Május
Május
Június
Június

10. h.
13. cs.
17. h.
20. cs.
24. h.
27. cs.
31. h.
3. cs.
7. h.

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

Asszony a fronton (ism.)
Kiállítások a Vértes Emlékházban 2.
Fábián Janka író-olvasó találkozó
Ezüstfenyő Néptánccsoport
Kresz Mária emlékére
Hősök Napja
Cseppnyi Magyarország
Csákvár Maraton 2021
Összetartozás Napja

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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A Magyar Kormány által elrendelt 
rendkívüli szünet, illetve ügyele-
ti rendszer április közepén véget 
ért. 2021. ápr. 19-től újranyitott a 
Csákvári Mese- Vár Óvoda és Böl-
csőde is. Már az első nevelési hét 
rengeteg élményt tartogatott az 
óvodás és bölcsődés gyermekeink 
számára.

A Föld napját április 21-én rendez-
tük meg a székhelyépületben és a 
tagóvodában. A szülők támogatá-
sának és az intézményi költségve-
tésnek köszönhetően mind a két 
épület virágba borult. A gyerekek 
aktív közreműködésével egynyá-
ri és évelő virágokat ültettünk 
kisebb-nagyobb virágosládákba, 
melynek további gondozásában a 
gyerekek is szerepet vállalnak.

Történések a Csákvári Mese-
Vár Óvoda és Bölcsődében

A Helyi klímastratégiák kidolgozá-
sa, valamint a klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás Csákvá-
ron című projekt keretében meg-
rendezésre kerülő rajzpályázaton 
a Napocska csoport és a Süni cso-
port gyermekei képviselték a Csák-
vári Mese-Vár Óvodát.

Május első vasárnapján az édes-
anyáké volt a főszerep. A cso-
portok aprócska kézzel készített 
ajándékkal és versekkel, dalokkal 
köszöntötték őket. Sajnos a jár-
ványhelyzet idén sem tette lehető-
vé az anyukák személyes köszön-
tését, de az óvodapedagógusok 
leleményességének köszönhetően 
a videó-és hanganyagok eljutottak 
az „internet szárnyán” az édes-
anyákhoz. 

A rendkívüli ügyeleti időszakban 
sem állt meg az élet az óvodában. 
A Magyar Labdarúgó Szövetség és 
Csákvár Város Önkormányzatának 
támogatásával a tagóvoda hátsó 
udvarán műfüves labdarúgó pá-
lya került kialakításra, amely több 
szempontból is hasznos lehet a 
közösség számára. A focipálya te-
ret adhat óvodai foglalkozások-
nak, szabadjátékoknak, családi 
rendezvényeknek és egyéb prog-
ramoknak. A pálya részeként egy 

nagyméretű térkövezett terület is 
átadásra került, amelyen kismoto-
rozhatnak, futóbiciklizhetnek, asz-
falt krétával rajzolhatnak az óvo-
dásaink. Mindenki nagy örömére 

A járványügyi szabályozásokat 
figyelembe véve az idén is elké-
szítettük a tervezett táborok ösz-
szesített rendjét.  A szervezők 
törekednek arra, hogy a szünidő 
egész ideje alatt mindenki megta-
lálja a számára legszimpatikusabb 
elfoglaltságot, amellett, hogy ne 
legyenek átfedések a különböző 
programok között.

A honismereti és a református napközis hittantábor szervezés alatt, várhatóan augusztus második felében 
kerülnek megtartásra.

az udvar tereprendezési munkála-
tai is a napokban elkezdődnek. 

Lancer-Szabó Mónika 
intézményvezető

Időtartam Tábor megnevezése Szervező Napközis

06. 21 – 06. 25. Angol tábor Általános Iskola napközis
06. 21 – 07. 16. Napközis tábor 4 turnusban Általános Iskola napközis
06. 27 – 07. 04. Alkotó tábor Környebányán Általános Iskola ottalvós
06. 27 – 07. 02. Kis Zengő tábor Evangélikus Egyház napközis
06. 27 – 07. 03. Evangélikus hittantábor Nagyveleg Evangélikus Egyház ottalvós
07. 04 – 07. 10. Nagy Zengő tábor Evangélikus Egyház ottalvós
07. 05 – 07. 11. Vándortábor a Vértesben Általános Iskola ottalvós
07. 07 – 07. 11. Ébresztő fesztivál Katolikus Egyház ottalvós, sátras, bejárós
07. 12 – 07. 16. Horgásztábor TSZ Horgász Egyesület napközis
07. 18 – 07. 24. Balatoni tábor Szántódon Általános Iskola ottalvós
07. 18 – 07. 23. Evangélikus Hittantábor a parókián Evangélikus Egyház napközis

07. 26 – 07. 30. III. Nádorfi Gabriella Régészeti 
Emléktábor Önkormányzat/VMBKE napközis

08. 01 – 08. 08. Evangélikus Német-magyar ifi tábor 
Balatongyörök Evangélikus Egyház ottalvós

08. 02 – 08. 06. RK Hittantábor Nagyveleg Katolikus Egyház ottalvós

Nyári
táborok
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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:  június 1.

Csákvári Hírmondó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik lányunk, Szabóné Bredák Kriszti-
na temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, részvétük-
kel fájdalmunkban bármilyen módon 
osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik férjem, Győrvári Zoltán teme-
tésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, részvétüket bármi-
lyen módon kifejezték.

Gyászoló család-

Hirdetések

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

APRÓHIRDETÉS

HÉDI KOZMETIKA
Kedves régi és új vendégeim!
A HÉDI KOZMETIKA Május 1-jÉTől új HElyrE KölTöZöTT. 
új cíM: 8083 csáKvár ADy EnDrE uTcA 33. 

sZOlGálTATásAIM
• tartós szempilla, szemöldökfestés  • anti-aging kezelések (bőrfiatalító) 
• szemöldöklaminálás   • szemkörnyék kezelések
• szempilla lifting   • arc, nyak, dekoltázs masszázs
• 1D műszempilla   • gyanták
• arckezelések    • sminkek 

Új helyen, új környezetben változatlan minőséggel várom kedves vendégeimet!
Bejelentkezés: Tel: 06-20-456-50-93, vagy Messenger üzenetben.

Faddi Zsuzsa

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

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%

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

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

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.

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!


