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Csákvári Hírmondó
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2. oldal  6-8. oldal 10-11. oldal

ISKOLAI HÍREKA HASZONÁLLATOKRÓL

8-10. oldal

KÖNYVTÁRI PÁLYÁZATOK

Polgármesteri döntések a ko-
ronavírus járvány idején.  

A Floriana Könyvtár és Közössé-
gi Ház számtalan nyári versenyre 
invitálja az olvasni szerető, vagy 
kreatív kicsiket és nagyokat.

Tájékoztató a mezőgazdasági 
haszonállatok tartására vonat-
kozó szabályokról.

Színes iskolai beszámoló és ta-
nulóink versenyeredményei.

Nyári programok
PROGRAM IDŐPONT

Grunting Pigs és CandyMen Duo június 04. péntek 19.00

Pedagógus Nap június 08. kedd 17.00

Hangácsi Marci és Szeder június 11. péntek 19.00
Elvesztett királyság • gyermek bábelőadás június 12.  szombat 15.00

Liliomfi • Ciszterci Szent István Gimnázium előadása június 13. vasárnap 17.00

Soulbreakers és Little G Weevil június 16. szerda 19.00
Kövek a zsebben június 18. péntek 19.00

Jambalaya Light (Nemes Zoltán-Albert Zoltán) 

és Möntör Máté, Oláh Dezső Duó
június 25. péntek 19.00

Rejtő Jenő: Szájon lőtt tigris június 28. hétfő 19.00
Semmelweis Nap július 01. csütörtök 17.00

Cigányszerelem • PREMIER színházi előadás július 03. szombat 19.00
Aktív Családi Nap

az Esterházy Móric Nyelvoktató 
Német Nemzetiségi Általános Iskola (új iskola) udvarán

július 04.  vasárnap

Takáts Eszter és Pély Barna július 08. csütörtök 19.00
A gyertyák csonkig égnek július 09. péntek 19.00

Süle Zsolt (gitáron kíséri Dobosi Gergő) és Stardust július 22. csütörtök 19.00
Péntek 13. július 30. péntek 19.00

Floriana Nap augusztus 20. péntek
Nyárzáró operett gála augusztus 28. szombat 19.00

Színházi előadás

Ingyenes koncert a színházteremben

Önkormányzati rendezvény
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Polgármesteri döntések
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 személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizeten-

A „Csákvár Város Díszpolgá-
ra Elismerő Címre”, valamint 
„Csákvár Tiszteletbeli Polgá-
ra Díjra” 2021. július 10-ig te-
hető javaslat.

Csákvár település önkor-
mányzata a település gaz-
dasági gyarapodását, to-
vábbfejlődését, kulturális és 
művészeti értékeinek meg-
őrzését és annak tiszteletben 
tartását csak az együttmun-
kálkodó polgárokkal tudja 
és kívánja megvalósítani. 
Vannak olyan személyiségek, 
akik a település közéletének 
valamely területén kiemelke-
dő teljesítményt nyújtanak, 

dő térítési díjakról szóló rendelet-
tervezetről.
Megismerte és jóváhagyta a 2020. 
évi összefoglaló belső ellenőrzési je-
lentést az előterjesztésben szereplő 
adattartalommal.
Elfogadta a Floriana Könyvtár és Kö-
zösségi Ház módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt Szervezeti és 
Működési Szabályzatát.
Döntött a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások-
ról, azok igénybevételéről, valamint 
a fizetendő térítési díjakról szóló ren-
delet-tervezetről.

Elfogadásra került Csákvár Város Ön-
kormányzatának gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatairól szóló 
2020. évi beszámolója.
Döntés született a 2021. évi nyári 
szünidei gyermekétkeztetés biztosí-
tásáról.
Döntött a Csákvári Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanács elnökének 
a Csákvári Önkormányzati Társulás 
2020. évi működéséről szóló beszá-
molója elfogadásáról.
Döntött az Ébner-ház bővítésével 
kapcsolatos épület átalakítási mun-
kák elvégzéshez való tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról és költsé-
geinek elfogadásáról.
Elfogadásra került Csákvár Város 
Önkormányzata Önkormányzati Kör-
nyezetvédelmi Alapjának 2020. évi 
felhasználásáról szóló beszámoló az 
előterjesztésnek megfelelő tarta-
lommal.
Döntés született a ZPT-B-2020 jelű 
pályázat keretében díszlet és kellék 
bérléséről a Rátonyi Róbert Színház 
előadásainak lebonyolításához.  

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

illetve nyújtottak, olyanok, 
akiknek személye vagy tevé-
kenysége érdemben és elvá-
laszthatatlanul kapcsolódik 
Csákvár településhez. 

A kitüntetések, díjak adomá-
nyozásával az önkormányzat 
adózni kíván e személyeknek, 
kifejezve a település elisme-
rését példamutató magatar-
tásukért, maradandó alkotá-
saikért, a település szellemi 
és anyagi gyarapodásához 
való hozzájárulásukért.

Önkormányzati kitüntetés – ön-
kormányzati elismerés kivételével 
– élő, vagy elhunyt (posztumusz) 
személy részére adományozható. 

Felhívás javaslattételre
Önkormányzati kitüntetés adomá-
nyozását – önkormányzati elisme-
rés kivételével – bárki kezdemé-
nyezheti.  

„Csákvár Város Díszpolgára 
Elismerő Cím”

Csákvár Város Díszpolgára El-
ismerő Cím annak a magyar 
állampolgárságú, vagy külföldi 
személynek adományozható, 
aki Csákvár város gazdasági 
gyarapodását, fejlődését, kul-
turális és művészeti értékei-
nek megőrzését és azok tisz-
teletben tartását szolgálta, a 
települési közélet valamely 
területén kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott, tevékenysége 
érdemben és elválaszthatat-
lanul kapcsolódik Csákvár vá-
roshoz.

Elismerő címekből és szakmai 
elismerő címekből évente cí-
menként legfeljebb kettő ado-
mányozható.

”Csákvár Tiszteletbeli Polgára 
Díj” 

Csákvár Tiszteletbeli Polgára Díj 
annak a nem csákvári, külföldi, 
vagy magyar állampolgárnak ado-
mányozható, aki a munkájával 
jelentős mértékben elősegítette 

Csákvár és polgárai szellemi és gaz-
dasági fejlődését, gyarapodását. 
Az elismerő cím adományo-
zása az önkormányzat és 
a város lakossága részéről 
megnyilvánuló tiszteletet, er-
kölcsi megbecsülést mutatja, 
amely oklevél átadásával jut 
kifejezésre. 

Elismerő címekből és szakmai 
elismerő címekből évente cí-
menként legfeljebb kettő ado-
mányozható.

A díjak odaítéléséről a polgár-
mester javaslatára a képvise-
lő-testület minősített több-
séggel dönt, átadásukra az 
augusztus 20-i ünnepségen 
kerül sor.

Kérjük a lakosságot, hogy az 
indoklást tartalmazó kitünte-
tési javaslataikat úgy tegyék 
meg, hogy azok 2021. július 
10-én éjfélig beérkezzenek a 
Csákvári Közös Önkormány-
zati Hivatal Titkárságára pa-
pír alapon, vagy a titkarsag@
csakvar.hu email címre!

Illés Szabolcs
polgármester
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AKTÍV CSALÁDI NAP 
2021. JÚLIUS 4. 

Helyszín: Csákvár, Szabadság tér 8.  

az általános iskola udvara 
            

   

10.00-16.00 UGRÁLÓVÁR, TŰZOLTÓ ÉS RENDŐRAUTÓ 

11.00 Sport For Fun Élménypark megnyitása 

11.00- 16.00 Sport For Fun élménypark: a legmodernebb technika és a sport találkozása. Mérd le a reakcióidőd, a súlyemelkedésed, és még  
                   sok minden mást és versenyezz akár saját magaddal! – minden korosztálynak 

11.30 Kerékpárfoci Bemutató 

11.30- 16.00 Kerékpáros ügyességi pálya – minden korosztálynak 

12.00 – től: Gyermekfoglalkoztató: kézműves és ismeretterjesztő foglalkozások 

13.30 Ügyességi Kerékpár Bemutató 

15.00-16.00 Zé Acoustic koncert 

16.00-17.00 CSÁMBORGÓ koncert 

 

 

 

10:00 Családi bringatúra a Malachegyre (10 km): Csákvár 
rendezvényközpont – Szent Orbán szobor – Galagonya Lovasfarm 
– Malachegy – Esterházy-kastély parkja – Prinz allé – Geszner-ház 
– Csákvár rendezvényközpont 

9:00 Csókakői vártúra két keréken (45 km): Csákvár 
rendezvényközpont – Gánt – Csákberény – Csókakő – Csákberény 
– Csákvár rendezvényközpont 

 

9:00 Vérteskozma gyalogtúra (15 km): utazás Vérteskozmára külön 
busszal. Vérteskozma Hírczy Emlékmű – Fáni völgy – Meszes völgy 
– Kis Tábor hegy – Annafalvi őrház – Vadászkápolna – Csákvár 

10:00 Vértes panoráma túra (4,5 km): utazás Csákberénybe külön 
busszal. Panoráma Tanösvény, Múzeum látogatással. 

 

Kocsikázás – Fornai rét, Dohányos ház, Szürkemarha és vízibivaly 
gulya megtekintése. 

Indulás: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 órakor. Max. létszám 25 fő. 

 

 

Gyakorlott lovasoknak 
09:30 –kor indul a túra a csákvári általános iskola udvaráról. Max. 
50 fő, négy lovastúra vezető és három hintó kíséri a csapatot.  
A résztvevők a saját lovukon érkeznek! 
Táv: 10 km, útvonal: Csákvár – Vérteskozma Hősi emlékmű és 
vissza – Csákvárra. 

 

REGISZTRÁCIÓ ONLINE www.otthonrolhaza.hu vagy SZEMÉLYESEN A HELYSZÍNEN! 

AJÁNDÉK KULACS VAGY CSÁKVÁR KARKÖTŐ A TÚRÁKON RÉSZTVEVŐKNEK!  

TÉSZTAPARTY A TÚRÁZÓKNAK! 
 

 

 
 

Csákvár Város Önkormányzata Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület  Csőváz Kerékpáros Sportegyesület  Csákvári Természetjáró Egyesület 
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A Vértes Szíve Natúrfeszt keretében 
2021. május 29-30-án harmadszor 
került megrendezésre a Csákvár 
Maraton országúti és mountain bike 
verseny. Két nap a sport és a kikap-
csolódás jegyében kicsiknek és na-
gyoknak. Az idei évben országúton 
187 fő, míg MTB versenyen 96 fő 
indult.

A Magyar Labdarúgó Szövetség és 
Csákvár Város Önkormányzatának 
közös beruházásából valósult meg 
a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Sza-
badság téri tagóvodájának kertjében 
egy modern műfüves focipálya.

Az átadáson jelen voltak Tessely Zol-
tán országgyűlési képviselő, minisz-
terelnöki biztos úr, Bencsik István a 
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér 
Megyei Igazgatóságának társadalmi 
elnöke, Schneider Béla, a szervezet 
igazgatója, Torghelle Sándor 42-sze-
res válogatott labdarúgó, Juhász Ro-
land 95-szörös válogatott labdarúgó.

2021. június 4-én pénteken 17 óra-
kor tartotta Csákvár Város Önkor-
mányzata a Nemzeti Összetartozás 
Napi megemlékezést. Az ünnepség 
során műsort adott Buch Tibor szín-
művész, és megemlékező beszédet 
mondott Illés Szabolcs polgármester. 
,,A Nemzeti Összetartozás Napja jó 
alkalom nemzetünk még szorosabb 
összefogására. Arra, hogy múltunkra 
emlékezve éljünk a jelenben és te-
kintsünk a jövőbe. Hiszen mindnyá-
jan tapasztalhatjuk nap mint nap, 
hogy a 21. század új kihívásokat állít 
elénk. Kívánom Önöknek, hogy tud-
junk továbbra is büszkének lenni ma-
gyarságunkra, és legyünk nyitottak 

2021. május 31-én emlékeztünk a 
pandémia óta először együtt azokra 
a magyar hősökre, akik életüket ad-
ták a magyar haza szabadságáért és 
függetlenségéért. Dudás Dorottya 
Radnóti- és Latinovits-díjas művész-
nő Illyés Gyula versével és egy tábo-
ri levél felolvasásával, Illés Szabolcs 
polgármester úr pedig a következő 
szavakkal emlékezett: „Azt kívánom 
valamennyiünknek, hogy nyitott szív-
vel és odaadással éljünk hazánkért, 
és találjuk meg azokat az iránytűket, 

Képünk van róla

A felnőttek rövid, közép és hosszú 
távú versenyei mellett a kicsik szá-
mára Csuta Cuki kispróba biztosított 
izgalmas élményeket. Minden évben 
hagyományosan megtartottuk a vá-
roskerülést, melyen legnagyobb örö-
münkre egyre több aprócska gyerkőc 
vesz részt.

A hétvégéről készült képek a www.
tosport.hu oldalon tekinthetők meg.

Magyar Diána 

Csákvár Maraton melyeket eleink ránk hagytak az el-
múlt ezer évben! Találjunk rá ismét 
identitásunkra, őrizzük meg hazafi-
ságunkat, becsüljük meg múltunkat 
és akkor mi is hősökké válhatunk.” 
Mindezek mellett hősként említette 
nemcsak az egészségügyi dolgozó-
kat, de mindenkit, aki saját területén 
helyt állt, kitartott a nehéz időkben, 
hiszen nemcsak történelmünk lapja-
in találunk ismert vagy névtelen hő-
söket, de mindennapi életünk során 
is.          Magyar Diána

a megújulásra. Kívánom, hogy még 
jobban becsüljük meg nemzettársa-
inkat, akik immár több mint 100 éve 
élnek elszakítva az anyaországtól, és 
kívánom, hogy a nemzeti összetarto-
zás érzése melengesse szívünket, és 
teremtsen számunkra lehetőséget a 
gyarapodásra. Legyen ez a mai üze-
net, hogy ha kilátástalannak is tűnik 
a helyzetünk, akarjunk élni és sose 
mondjunk le egymásról. Segítsük és 
támogassuk egymást, és valóban 
higgyünk a nemzeti összetartozás-
ban.” Díszőrséget álltak a Csákvári 
Lovasbarátok Köre Egyesület tagjai. 
Megemlékezésünket a Székely Him-
nusz eléneklésével zártuk.          M.D.

Nemzeti Összetartozás Napja Ovifocipálya átadása

A beruházás során egy 12×24 méte-
res műfüves pálya került megépítés-
re, melyet az átadóünnepséget kö-
vetően az ovisok edzője Süti bácsi és 
egy csapat lelkes kis focista azonnal 
birtokba is vett.          Magyar Diána

Hosök napja
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2021. június 4-én pénteken, az 
ovifocipálya átadó ünnepségét, majd 
a Nemzeti Összetartozás Napi meg-
emlékezést követően kezdetét vet-
te az ingyenes nyárváró koncertek 
programsorozat a városközpontban. 
19 órától a Grunting Pigs majd a 
CandyMen Duo szórakoztatta a jelen-
lévőket. A blues, pop, rock, rockabilly 
számok kellemes kikapcsolódást 
nyújtottak, a nyitott oldalajtóknak 
köszönhetően a zenét nemcsak a 

Ingyenes nyárváró koncertek a Floriana Könyvtár és 

Közösségi Ház színpadán

Képünk van róla

színházteremben ülők élvezhették, 
de térzene jelleggel minden arra 
járó is. Ezzel a lehetőséggel azok is 
részt tudnak venni a koncerteken, 
akik ugyan védettségi igazolvánnyal 
nem rendelkeznek, mégis szeretné-
nek egy kicsit kikapcsolódni, könnyű 
péntek esti programként hallgatni az 
ingyenes koncerteket. A koncertek 
egész júniusban folytatódnak, illetve 
júliusban is várunk szeretettel min-
denkit.

Magyar Diána

A Rátonyi Róbert Színház újra meg-
nyitotta kapuit a csákvári Floriana 
Könyvtár és Közösségi Házban. A 
hosszú karantén után az első be-
mutató május 29-én Tóth Auguszta 
színművésznő “Hoztam valamit a 
hegyekből “ című, Mezei Mária éle-
téről szóló zenés estje volt. A magá-
val ragadó előadáson közreműködött 
Szilassy Nelly zongoraművész. 

Másnap – gyermeknap lévén – Gom-
bóc Artúr látogatott el a színházba.  
Csákvár apraja – nagyja izgatott lel-
kesedéssel fogadta a Pom Pom zenés 
mesejátékot, melyet Csukás István 
műve alapján Bor Viktor írt.  Ez az 
előadás a Rátonyi Róbert Színház 
premier bemutatója volt. A díszlet, 
a fények, a színészi játék teljesen el-
varázsolta a közönséget, amit kicsik 
és nagyok hatalmas vastapssal jutal-
maztak.

Felpörgött a színházi évad!

Szereplők:
Picur      Kiss Eszter Júlia 
Pom Pom    Tassonyi Balázs
Gombóc Artúr    Bodrogi Attila
Festéktüsszentő Hapci Benő, Kopasz Gieler Csaba
Órarugógerincű Felpattanó  Csápenszki Nikolett 
Radírpók, Sofőr, Mozdonyvezető, Kapitány Lévai Ádám

Zene: Berkes Gábor
Díszlet: Perlaki Róbert
Jelmez: Kökényesi Györgyi
Koreográfus: Hábel Ferenc
Rendező: Kökényessy Ági

       Sz.H.Zs.
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A mezőgazdasági haszonállatok 
tartásáról
A mezőgazdasági haszonállatok tar-
tására is egyértelműen vonatkozik – 
korábbi cikkemben részletezett - az 
állatok védelméről és kíméletéről 
szóló, 1998. évi XXVIII. törvény álta-
lános rendelkezései. E törvény célja, 
hogy elősegítse az állatvilág egyede-
inek védelmét, fokozza az emberek 
felelősségtudatát az állatokkal való 
kíméletes bánásmód érdekében, va-
lamint meghatározza az állatok vé-
delmének alapvető szabályait. 

A helyi önkormányzatok az állat-
tartásra vonatkozóan kizárólag a 
helyi építési szabályzatukban álla-
píthatnak meg feltételeket. Ezek a 
feltételek azonban hatásukban nem 
eredményezhetik a mezőgazdasági 
haszonállatok tartásának olyan mér-
tékű korlátozását, amely az állattar-
tást ellehetetleníti. 

A mezőgazdasági haszonállatok tar-
tásának szabályairól legalább 5 féle 
jogszabály rendelkezik. Ezekből 4 
féle rendelet szabályait mutatom be 
részletesen.

1. Az állattenyésztésről szóló 
188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

A rendelet elsősorban a haszonálla-
tok tenyésztésének szabályait tar-
talmazza, de szó van benne a kutyák 
tenyésztéséről is. E rendelet hatálya 
kiterjed a szarvasmarha, a zebu, a 
bivaly, a házi sertés, a juh, a kecske, 
a ló, a szamár, a bölény, a házi nyúl, 
a csincsilla, a magyar ebfajták, a házi 
tyúk, a gyöngytyúk, a házi lúd, a házi 
kacsa, a pézsmakacsa, a pulyka, a 
strucc, az emu, a ponty, a fogassüllő, 
a harcsa, a sebes pisztráng, a szivár-
ványos pisztráng és a mézelő méh te-
nyésztésére (méhanyanevelő telep). 

E rendelet a hatálya alá tartozó ál-
latfajok vonatkozásában a tenyész-
tőszervezetek feladataival, a te-
nyésztési program kidolgozásával és 
végrehajtásával foglalkozik. Előírja a 
tenyésztők jogait és kötelezettségeit. 
Rendelkezik a védett őshonos és ve-
szélyeztetett mezőgazdasági állatfaj-
ták, magyar ebfajták védettségéről, 
veszélyeztetettségéről, genetikai ál-
lományának biztonságos fenntartha-
tóságáról. Taglalja a tenyészállat és 
szaporítóanyag Magyarország terüle-
tére történő behozatalát és kivitelét. 
Szabályozza a tenyésztési nyilvántar-
tási rendszerek adattartalmát.  Kitér 
a művi szaporító létesítményekre és 

a spermatároló központra vonatkozó 
általános szabályokra, valamint előírja 
a mesterséges termékenyítő állomás 
és az embrióátültető állomás üzemel-
tetésének megkezdésére vonatkozó 
rendelkezéseket. Foglalkozik a sper-
matároló központ, a baromfikeltető 
állomás, a méhanyatelep, a halkelte-
tő állomás üzemeltetése milyen fel-
tételekkel működtethető és milyen 
szakképesítéssel kell rendelkezniük a 
tevékenységet irányító személynek. 
Felsorolja a jogsértések szankcióit, va-
lamint meghatározza, hogy az állatte-
nyésztési bírság összege 50.000,- Ft-tól 
20.000.000,- Ft –ig terjedhet.

2. A mezőgazdasági haszonállatok 
tartásának állatvédelmi szabályairól 
szóló 32/1999. (III.31.) FVM rendelet

A címben tulajdonképpen benne 
van, miről is szól a rendelet. A vadon 
élő állatokról például nem, és a kí-
sérleti vagy laboratóriumi, vagy a ge-
rinctelen állatokra sem vonatkozik.

Állattartás: az állatok olyan feltételek 
közötti tartása, amelyben azok egész-
sége, illetve jó közérzete az ember fi-
gyelmétől, gondoskodásától függ.

Az állattartó az állat tartása során 
köteles:

• elegendő férőhelyet biztosítani
• takarmánnyal és folyadékkal ellátni
• szakszerűen gondozni
• viselkedési és szociális igényeit fi-
gyelembe venni
• szükségtelen fájdalom, sérülés 
vagy szenvedés okozását elkerülni
• az állat fajtájának megfelelő moz-
gásszabadságot biztosítani
• szabad tartás esetén olyan területet, 
létesítményt biztosítani, ahol a szélső-
séges időjárási körülmények esetén, 
valamint természetes ellenségeikkel 
és az egészségre ártalmas hatásokkal 
szemben védelmet találnak
• állandó, hirtelen zajnak kitenni tilos
• a körülöttük használt elektromos 
berendezéseknek biztonságosnak 
kell lenniük
• áramütés elleni védelemről gon-
doskodni kell
• mesterséges szellőztetésű istálló-
ban kiemelt figyelemmel kell gon-
doskodni a folyamatos felügyeletről 
és a rendszeres ellenőrzésről
• az állat zárt elhelyezésekor meg kell 
szüntetni a szerkezeti éles széleket, 
kiemelkedéseket a sérülés elkerülé-
se miatt

• az állat elhelyezésének és az épü-
letnek olyannak kell lennie, hogy az 
állat nehézség nélkül megfigyelhető 
legyen
• megfelelő világítási eszközt kell biz-
tosítani, hogy az állatot bármely idő-
pontban ellenőrizni lehessen
• folyamatos mesterséges megvilá-
gítás esetén biztosítani kell számára 
egy sötét, nyugalmi időszakot
• istállópadozatnak könnyen tisztít-
hatónak és csúszászmentesnek kell 
lennie
• zárt tartására szolgáló épületet úgy 
kell megépíteni és karbantartani, 
hogy a tűzveszély a lehető legkisebb 
legyen
• nem szabad olyan teljesítményre 
kényszeríteni, amely – fajára, fajtájá-
ra, korára, egészségi állapotára figye-
lemmel – meghaladja az attól elvár-
ható mértéket
• csoportosan tartott állatok ese-
tében az állatok gondozására és 
felügyeletére megfelelő számú sze-
mélyzetet kell alkalmazni

Annak az állattartónak, aki mező-
gazdasági haszonszerzés céljából 
legalább 500 csirkét, 30 lovat, 50 
szarvasmarhát, 100 sertést, 10 fu-
tómadarat, 100 – Magyarországon 
vadászható vadon élő faj tenyésztett 
vagy tartott egyedéből álló törzs-
állományt, 200 juhot, 200 kecskét, 
250 anyanyulat, 250 prémes állatot, 
350 tojótyúkot, 500 egyéb baromfit, 
1000 foglyot vagy tőkésrécét zárt 
térben, 1000 hízónyulat, 5000 fácánt 
zárt térben tart, az állatok jólétéért 
felelős személyt kell kijelölnie.

Állatvédelmi felelős lehet, aki a kije-
lölést megelőzően állatvédelmi kép-
zésen részt vett és képesítési bizo-
nyítványt szerzett (a képzést a NÉBIH 
szervezi).

Az állattartónak nyilvántartást kell 
vezetnie az állatlétszámról, elhullá-
sokról, és azok okáról, az ellenőrzé-
sekről, az alkalmazott kezelésekről, 
a fertőtlenítés elvégzéséről, a ter-
melésről és az állományváltozásról 
(adás-vétel). A nyilvántartást mini-
mum 5 évig őrizni kell.

Továbbá e rendelet mellékleteiben 
elsajátíthatják a borjak, a sertések, a 
tojótyúkok tartásának minimális kö-
vetelményeit, valamint ismereteket 
szerezhetnek a hízott máj előállítá-
sának-, a tollszedés szabályainak elő-
írásairól. Olvashatnak a mezőgazda-

sági haszonállatokon érzéstelenítés 
nélkül végezhető beavatkozásokról, 
a hústermelés céljára tartott csirkék 
tartásának minimális követelménye-
iről, a házinyulak nagyüzemi tartá-
sának minimális követelményeiről, 
a szőrméjükért tenyésztett fajok tar-
tásának és szállításának minimális 
követelményeiről, az étkezési célra 
szánt halak tárolásának és szállítá-
sának minimális követelményeiről, 
a vízi szárnyasok minimális tartási 
követelményeiről és a hatósági állat-
védelmi képzési bizonyítvány adat-
tartalmáról.

3. Az Állat-egészségügyi Szabályzat 
kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM 
rendelet

A rendelet azokat a szabályokat tartal-
mazza, amiket be kell tartani a beteg-
ségek, járványok megelőzése céljából. 
Elsősorban a haszonállatokról szól.

Az állattartás állategészségügyi kö-
rülményei

Állatokat tartani – amennyiben kü-
lön jogszabály másként nem rendel-
kezik – csak az Országos Építésügyi 
Szabályzat (a továbbiakban: OÉSZ) 
által előírtaknak megfelelő helyen és 
építményben, valamint a külön jog-
szabályban foglaltak szerint szabad.

Az állattartáshoz olyan állattartó 
épületet, telepet, karámot stb. (a to-
vábbiakban: állattartó létesítmény) 
kell létesíteni, továbbá olyan állat-
tenyésztési, állattartási technológiát 
(a továbbiakban: technológia) kell 
alkalmazni, amely lehetővé teszi az 
állatok fertőzésmentes, egészséges 
környezetben való tartását és bizto-
sítja, hogy az állati termék közvetle-
nül emberi fogyasztásra vagy élelmi-
szer-előállításra alkalmas legyen.

Az állattartó létesítményekkel kap-
csolatos előírásokat az 1. számú füg-
gelék tartalmazza. Az állatok tartása 
az emberek, az állatok egészségét 
nem veszélyeztetheti, a környezetet 
nem károsíthatja.

Az állattartó telep székhelye szerint 
illetékes járási hivatal a szakhatósági 
hozzájárulását az engedélyező ha-
tósághoz benyújtott terveknek a 2. 
számú függelékben foglaltak szerint 
elvégzett vizsgálata alapján adja ki. 
Állati eredetű termék (pl. tej, tejter-
mék) előállítása esetén ezt a feltételt 



  7

a kislétszámú állattartó telepre is 
előírhatja.

Az állatok etetésére csak olyan ta-
karmányt szabad felhasználni, amely 
az állat, illetőleg közvetve az ember 
egészségét nem veszélyezteti. Az 
állatok itatására lehetőleg ivóvíz mi-
nőségű vizet kell felhasználni. A fo-
lyó- és állóvizeket nem szabad házi 
haszonállatok itatására, úsztatására 
felhasználni. Egészségügyi intéz-
mények területéről származó vagy 
csapadékvizet is tartalmazó legelői 
árkokból és vízfolyásokból állatok 
nem itathatók, továbbá az ilyen víz-
folyások száz méteres sávján belül 
állatokat legeltetni sem szabad.

A legelő vagy a legeltetésre használt 
gyepterület (a továbbiakban: legelő), 
valamint az ott lévő kút, itatóhely, 
egyéb víznyerőhely állategészség-
ügyi szempontból kifogástalan álla-
potáról a tulajdonos, a kezelő, illető-
leg a használó köteles gondoskodni, 
amit a hatósági állatorvos ellenőriz.

A legelőt úgy kell gondozni, hogy 
azon az állatok egészségét veszélyez-
tető kártevők minél kisebb számban 
maradjanak életben. A legelőt – a 
természetvédelmi területek kivéte-
lével – vízrendezéssel az állóvizektől, 
tocsogóktól mentesíteni kell. El kell 
végezni a mérgező növények, vala-
mint az állatok egészségét vagy testi 
épségét veszélyeztető hulladékok és 
idegen anyagok eltávolítását is. A le-
gelőn az átjárást meg kell tiltani. Az 
állatok egészségét, testi épségét ve-
szélyeztető létesítményt legelőn épí-
teni, vagy állatokra veszélyes anya-
gokat legelőn tárolni nem szabad.

Legeltetni növényvédő szeres kezelés 
után csak az előírt várakozási idő el-
teltével, műtrágyával nem szennyezett 
legelőn szabad. A hígtrágyát a legelőn 
való hasznosítása előtt – a termőföld-
ről szóló törvény előírásainak megtar-
tásával – legalább hatvan napig tárolni 
kell.  A legelőn állathullát elásni tilos.

Legelőre csak egészséges, bőrba-
gócslárvától és májmételytől mentes 
vagy kezelt, egyéb parazitás fertő-
zöttség esetén a kihajtás előtt leg-
alább tizennégy nappal gyógykezelt 
állatokat szabad kihajtani.

Lépfenével, sercegő üszökkel, rosszin-
dulatú vizenyővel és tetanusszal fertő-
zött legelőn (területen), csak a kihajtás 
előtt legalább két héttel korábban – de 
hat hónapnál nem régebben – vak-
cinázott állatokat szabad legeltetni. 
Fertőzött terület az, ahol a legeltetett 
állatokon a fenti betegségek huszonöt 

éven belül előfordultak. Erről a járási 
hivatalnak és a hatósági állatorvosnak 
nyilvántartást kell vezetnie.

A legelő állatokat őriztetni, veszett-
ség ellen egy éven belül beoltott és a 
legeltetés előtt galand- és fonálféreg 
ellen hatékony gyógyszerrel kezelt 
kutyával szabad.

Gyógykezelési vagy immunizálási 
célból az állatok itatóvizébe csak ál-
latorvosi rendelkezésre és állatorvosi 
felügyelet mellett szabad olyan állat-
gyógyászati készítményt bekeverni, 
amely vízben egyenletesen és jól 
oldódik, továbbá az adott állatfajra 
engedélyezett.

Az állattartó kötelezettségei

Az állattartó köteles állattartási te-
vékenységéről (ló, szamár, öszvér, 
szarvasmarha, juh, kecske, sertés, 
méhcsaládok esetén létszámtól füg-
getlenül, baromfi- és nyúlállományok 
esetén száz egyed felett), a tevékeny-
ség megkezdéséről, illetve megszün-
tetéséről az állatállományt ellátó 
állatorvost, illetőleg a települési ön-
kormányzat jegyzőjét (fővárosban a 
fővárosi kerületi önkormányzat jegy-
zőjét) egyidejűleg tájékoztatni.

E rendelet 1. számú függelék 4. pont-
jában meghatározott telepméret 
esetén az állattartó köteles folyama-
tos nyilvántartást vezetni a tartott 
állatok fajáról, koráról, létszámáról, 
a benépesítés, vásárlás időpontjá-
ról, az állatok származási helyéről, a 
születés, elhullás, értékesítés, kény-
szervágás adatairól, továbbá az al-
kalmazott gyógykezelés, védőoltás 
időpontjáról és ennek okáról.

Az állattartó köteles a nagylétszámú 
telepen tartott állatállományának 
szervezett és folyamatos állatorvosi 
ellátásáról gondoskodni.

Az állattartó a telepen elhelyezett, 
vásárolt állatállomány származását 
tanúsító okmányokat (marhalevél, 
hatósági állatorvosi bizonyítvány, te-
nyészállat esetén származási igazolás, 
kiadási-szállítási jegyzék, számlamá-
solat), az állomány-nyilvántartással 
együtt köteles a telepen tartani és ha-
tósági ellenőrzés esetén bemutatni.

Az állattartó köteles állatait a külön 
jogszabály, illetőleg a tenyésztési elő-
írások szerint megjelölni vagy megje-
löltetni, a következő minimum köve-
telmények figyelembevételével:

a) ló: a tenyésztési szabályok szerinti 
egyedi jelölés (angol telivér esetében 

helyette részletes leírás is elfogadható);

b) szarvasmarha: előre nyomtatott 
egyedi számot tartalmazó füljelző, ti-
zenöt napos korig behelyezve. Az elve-
szett vagy használhatatlanná vált füljel-
zőt tizenöt napon belül pótolni kell;

c) sertés: egyedileg vagy csoport ré-
szeként. Csoportos jelölés csak akkor 
alkalmazható, ha a nagylétszámú ál-
lományban tartott sertést az eredeti 
születési helyéről közvetlenül vágó-
hídra szállítják, gyűjtőhely érintése 
nélkül;

d) juh és kecske: előre nyomtatott 
egyedi számot tartalmazó füljelző.

Az állattartó telepen, létesítményben 
keletkező állati hulladékot nyilván-
tartásba vétel és állatorvosi vizsgálat 
után, az előírt és engedélyezett mó-
don kell gyűjteni, majd – a környe-
zetvédelmi előírásoknak is megfelelő 
módon – ártalmatlanítani. A telepen 
keletkező trágyát a jóváhagyott tech-
nológia szerint kell összegyűjteni, ke-
zelni, hasznosítani és szükség esetén 
ártalmatlanná tenni.

Az állatforgalmazás, -szállítás,-hajtás, 
-kiállítás, -vásár, -piac és az állatver-
seny állategészségügyi szabályai

Az állatvásár vagy kiállítás megtartásá-
hoz a járási hivatal engedélye szükséges. 
Állatvásárra, -piacra állatot csak érvé-
nyes marhalevéllel, egyedileg tartósan 
megjelölve szabad bevinni. A felhajtott 
állatot csak a vásár, illetve piac erre kije-
lölt területén szabad értékesíteni.

Az állatvásár, -piac vagy -kiállítás tar-
tamára, a felhajtott vagy bemutatott 
állatok állategészségügyi felügyelete 
céljából a járási hivatal hatósági állat-
orvost rendel ki.

Az állatvásárra, -piacra vagy -kiállítás-
ra felhajtott szarvasmarhát, bivalyt, 
lovat, szamarat, öszvért a kirendelt 
hatósági állatorvosnak egyenként 
meg kell vizsgálni, más állatok egész-
ségi állapotát megszemléléssel kell 
ellenőrizni. Kutyakiállítások és -ver-
senyek alkalmával ellenőrizni kell a 
kötelező védőoltások megtörténtét is.

Állatversenynek minősül: a lóver-
seny, a lovasverseny, az agárver-
seny, a galambröptető verseny, il-
letve egyéb állatok engedélyezett 
versenye. Lóversenyen vagy lósport 
rendezvényen csak a lóállományok 
védelme című részben előírt felté-
teleknek megfelelő állatok vehetnek 
részt. Lóversenyre vagy lósport ren-
dezvényre szállítandó lovakat érvé-

nyes állategészségügyi igazolással 
ellátott Lóútlevélnek kell kísérnie.

Röptetés céljából szállított sport-
galamb esetén igazolni kell, hogy a 
származási állományban az elszállí-
tás idején baromfira átragadó fertő-
ző betegség nem állt fenn, valamint 
a származási hely állategészségügyi 
igazgatási intézkedések hatálya alatt 
nem áll.  Állatkiállításokon, -verse-
nyeken részt vevő állatokat teljesít-
ményfokozó szerekkel kezelni tilos.

Mutatványos tevékenység: vásáron, 
piacon, búcsúban, vurstliban, cir-
kuszban a sokaságot idomított álla-
tokkal szórakoztató tevékenység.

Idegen állományból származó – kül-
földi és belföldi származású – állato-
kat a külön jogszabályban foglaltak 
figyelembevételével kell állategész-
ségügyi megfigyelés céljából különí-
teni.

Elkülönítés esetén az állatok meg-
figyelésének időtartamát a járási 
hivatal – a külön jogszabályban fog-
laltak figyelembevételével – határoz-
za meg. Az elkülönítőt – a hatósági 
állatorvos javaslata alapján – a járási 
hivatal engedélyezi. Vemhes álla-
tokat az ellést követő diagnosztikai 
vizsgálatok eredményéig kell megfi-
gyelés alatt, elkülönítőben tartani.

Az állatok elkülönítését az eltelt 
megfigyelési idő, valamint az elvég-
zett vizsgálatok kedvező eredménye 
alapján az illetékes hatósági állator-
vos oldja fel.

4. A vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védel-
méhez szükséges cselekvési prog-
ram részletes szabályairól, valamint 
az adatszolgáltatás és nyilvántartás 
rendjétől szóló 59/2008. (IV.29.) 
FVM rendelet

E rendelet a nitrátérzékeny terüle-
ten az állattartást végzők háztartási 
igényeit meghaladó, valamennyi me-
zőgazdasági tevékenységet folytatók 
szabályaival foglalkozik. E rendelet-
ből a trágya tárolásának témakörét 
emelem ki.

Trágya tárolása

Hígtrágya: a külön jogszabály szerint 
meghatározott folyékony halmaz-
állapotú, hidraulikusan szállítható 
szervestrágya.

Istállótrágya: az állati ürülék, a bélsár 
és a vizelet keveréke szilárd halmaz-

Folytatás a következő oldalon.



8   

állapotú nedvszívó alomanyaggal, 
vagy a nélkül, nem beleértve a híg-
trágyát

Szervestrágya:  az állatállomány által 
ürített trágya, illetve a trágya és az 
alom keveréke, feldolgozott formá-
ban is, idetartozik különösen a híg-
trágya, az istállótrágya.

Állattartó telepen képződött trágyát 
trágyatárolóban kell gyűjteni.

Trágyatároló műtárgyak méretezé-
sekor figyelembe kell venni azt a 
többlettárolási igényt, ami a kijut-
tatásra használt területen fennál-
ló, előre nem látható, szélsőséges 
vízjárási viszonyokból – különösen 
belvíz, valamint fakadó és szivárgó 
vizekből származó elöntés – adód-

hat. A trágyatároló méretének 
meghatározásakor, az állattartónak 
legalább a rendelet 5. számú mel-
léklet 1. és 2. pontjaiban szereplő 
értékeket és előírásokat kell figye-
lembe vennie.

Hígtrágya, trágyalé kizárólag műszaki 
védelemmel ellátott tartályban vagy 
medencében tárolható. A tárolótar-
tály, medence anyagát úgy kell meg-
választani, hogy az a korróziónak el-
lenálljon, élettartama legalább 20 év 
legyen.

Az istállótrágya-tároló kapacitásának 
elegendőnek kell lennie legalább 6 
havi istállótrágya tárolására. 

Fenti rendelet 5. sz. melléklet C) 
Irányszámok egyes állattartótelepek 

trágyatároló kapacitásának mérete-
zéséhez: néhány példa:

Sertés (hízó): 35-110 kg – 35,5 kg/ál-
lat/hét istállótrágya

Hízómarha (12-24 hónapig) 300-420 
kfg/állat/hét almozott istállóban

Ló:  600 kg – 94 kg/állat/hét - almo-
zott tartás

Juh (vegyes korcsoport) 50 kg – 
30 kg/állat/hét mélyalmos tartás 
(anyajuh+szaporulat)

Felhívom minden tenyésztő és ál-
lattartó figyelmét a szabályok be-
tartására, hiszen mindannyiuknak 
érdeke, hogy tevékenységük mel-
lett megtartható legyen a jószom-

szédi viszony és a szankciók elkerü-
lése. 

Gyakoriak a kisebb, de bosszantó és 
elviselhetetlennek tűnő kellemet-
lenségek, mint a szag és a zaj. Ilyen 
akkor is előfordulhat, ha az állattartó 
az állategészségügyi és állatvédelmi 
szabályokat messzemenően betart-
ja, s nincs jogalapja a hatósági kor-
látozásnak. Előfordul az is, hogy a 
lakosság egy része túlreagálja az ál-
lattartással kapcsolatos kellemetlen-
ségeket, ezért kérem tőlük a megfe-
lelő toleranciát.

Az állattartással foglalkozó szabá-
lyozás skálája igen széles körű, ezért 
a méhészetről a következő számban 
írok a kedves olvasóknak.
 Pobrányi Melinda Mária

igazgatási irodavezető

Aszfaltrajzverseny

KEDVES GYEREKEK! 

Az új könyvtár épülete mellett húzódik egy beton tám-
fal, amit szeretnénk megmenteni a szürkeségtől, és a 
segítségetekkel színpompás köntösbe öltöztetni. Ennek 
érdekében 

TÖBB FORDULÓS ASZFALTRAJZ VERSENYT HIRDETÜNK
ALSÓS ÉS FELSŐS KATEGÓRIÁBAN.

Az első körben június 30-ig várjuk a Floriana Könyv-
tárban a nevezéseket és A/4-es méretben a terveket, 
amiket majd a nyáron kiállítunk.
Ekkor történik a zsűrizés is. 

A legjobb ötleteket kiválasztjuk, és alkotóiknak lehető-
séget adunk arra, hogy szeptember végén nagyban, a 
támfalon is megvalósítsák a terveiket. Ehhez színes kré-
tát és időjárás álló festéket biztosítani fogunk.

A kitöltendő falfelület pályázatoként 1m magas és témá-
tól függően 1-2 m széles lehet. Nevezéseket egyénileg 
és csapatban is elfogadunk. A nagyméretű festés idő-
pontjáról szeptemberben értesíteni fogjuk a kiválasztott 
művek tervezőit.

Ajánlott témák: alsósoknak mesefigurák, felsősöknek 
könyvillusztráció.
A lényeg, hogy kapcsolódjon a könyvtárhoz, az olvasáshoz.
A helyezetteket díjazásban részesítjük.

Jó munkát kívánunk! 

Folytatás az előző oldalról.

Meseíró pályázat
A FLORIANA KÖNYVTÁR MESEÍRÓ PÁLYÁZATOT hirdet.
Életkori megkötés nincs. Várjuk a gyerekek, felnőttek, nagyszü-
lők jelentkezését 0 – 100 éves korig.
Olyan meséket várunk, amiket a jelentkezők maguk írnak, bepillantást enged-
ve saját titokzatos mesevilágukba.

• A művek témája szabadon választott.
• Terjedelme kb. 3 gépelt A/4-es oldal.
• Illusztráció lehetséges.

Beadási határidő: 2021. október 01.

Benyújtható jeligével ellátva, az életkor kategória feltüntetésével postán vagy 
személyesen a Floriana Könyvtárban (Csákvár, Szabadság tér 9/A.), vagy elekt-
ronikus úton a florianajatek@gmail.com e-mail címre. Kérjük, tárgyként tün-
tessék fel: „Floriana meseíró pályázat”.

A pályázathoz külön dokumentumban kérjük mellékelni a jelentkező nevét, 
életkorát, címét, ha van, telefonszámát és e-mail címét.

Egy versenyző több pályaművel is nevezhet.

Elbírálása két kategóriában történik: külön díjazzuk a 16 év alatti gyermekeket 
( I. kategória ) és a 16 év feletti felnőtteket ( II. kategória ). A győztesek értékes 
ajándékokat kapnak. A mesemondó verseny és rajzpályázat sikerén felbuzdul-
va ezt a programot is továbbgondoltuk. Az évek alatt összegyűjtött mesékből 
szeretnénk egy mesekönyvet is közreadni. 
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A Floriana Könyvtár és Közösségi Ház 

nyári olvasó pályázatot hirdet 
9-14 éves korosztály részére.
A pályázatban részt vevő könyveink:

• Anthony Horowitz : A Sólyom gyémántja
• Berg Judit: Rumini
• Bíró Szabolcs: Elveszett csillagok
• J. K. Rowling : Az Ickabog
• Kiss Bitay Éva: Hogyan beszélnek az állatok?
• Nagy Katalin: Világgá mentem

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 28.

Jelentkezés és a feladatlapok átvétele személyesen
a Floriana Könyvtár és Közösségi Házban. (Csákvár, Szabadság tér 9/a)

Leadási határidő 2021. szeptember 30.
A három legjobb pályázó jutalomban részesül. 

Mindenkinek jó pihenést, szép nyarat kívánunk!

Könyvmolyok figyelem! 

Keressük az  ÉV OLVASÓJÁT!
A csákvári Floriana Könyvtár egy játékra hívja jelenlegi és leendő olvasóit.

Az ÉV OLVASÓJA díj elnyeréséért a gyerekeknek és felnőtteknek nem kell 
mást tenniük, csak minél többet olvasni, az olvasmányaikról pedig 5-10 
mondatos ajánlót készíteni.

Ezeket az ajánlókat folyamatosan közzétesszük (a könyvtár hirdetőtábláján, 
Facebook oldalán, a legjobbakat a Csákvári Hírmondó hasábjain), ezzel segít-
ve a többi olvasót a könyvek közötti eligazodásban.

AZ ÉV KÖLYÖK (14 éves korig) és felnőtt OLVASÓJA címet azok az olvasóink 
nyerik el, akik az év végéig a legtöbb ajánlót írják és adják le a könyvtárban.

A cím mellé a díjazottak értékes könyvutalványt kapnak ajándékba, a játékban 
résztvevők pedig decemberben egy könyvtárbulin oszthatják meg egymással 
olvasmányélményeiket, tapasztalataikat. Mindenkit szeretettel várunk!

A játék kezdete: 2021. június 01.
A játék vége: 2021. december 15.

Az ajánlók leadása:
személyesen a könyvtárban nyitvatartási időben: Csákvár, Szabadság tér 9/A
e-mailben: florianajatek@gmail.com

Könyvtári hírek

Kedves Olvasóink! 

Könyvtárunk júniustól szombatonként is várja Önöket!

Nyári nyitvatartásunk:
keddtől péntekig 9 – 12 és 13 – 17 óráig
szombaton 9 – 12 óráig

Nyári zárvatartásunk: 2021. július 8 – július 18-ig.
Nyitás: július 20-án, kedden.

A személyes könyvtárhasználat védettségi igazolványhoz kötött.

Ízelítő új könyveinkből
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2021. május 10-én a felső tagozatban 
is megkezdődött a jelenléti oktatás. A 
gyermekeknek nehéz volt visszarázódni 
az iskolai életbe, a pedagógusoknak pe-
dig nagy kihívást jelentett, hogy egyet-
len hónap áll rendelkezésünkre a tanév 
megnyugtató, sikeres lezárásához.

A hónap legszebb ünnepe az Anyák 
napja. Kis diákjaink nagy lelkesedés-
sel készültek. Egyes osztályok fel-
vették ünnepi műsorukat, és online 
örvendeztették meg az anyukájukat, 
mások rajzokat, ajándékokat készí-
tettek és vittek haza az iskolából. 

Nagy erőkkel támogattuk Önkor-
mányzatunkat a „Klímatudatossá-
got erősítő szemléletformálás Csák-
váron” elnevezésű projektjében.  
(KEHOP 1.2.1 projekt Csákvár térsé-
gében). Iskolánkban minden tanuló 
készített a témához rajzot, amelyet 
egy szülői nyilatkozattal együtt a rajz-
pályázat felületére feltöltöttünk. Kö-
szönjük szépen azoknak a szülőknek, 
akik a nyilatkozatot időben kitöltöt-
ték és visszaküldték nekünk, azoknak 
pedig különösen, akik saját maguk 
fel is töltötték gyermekük munká-
ját! Több százat az iskola pedagógiai 
asszisztense és pedagógusai rögzí-
tettek, de minden egyes segítséget 
megbecsülünk, és megköszönünk.

Május az iskolában

A Szülői Munkaközösség május 15-én 
szépen felújította a „régi iskola” udva-
rán található játékokat. Szeretnénk kö-
szönetet mondani  Hartégen Gyulának 
és a Kálvária Grillbárnak a rendkívül 
finom pizzáért, a Csákvárkútnak, hogy 
fissítőt biztosított a szülők számára, 
Dornyi Tibornak, hogy kedvezményt 
adott a festék árából, Klupács Dávid-
nak, aki az anyag kiszállításában segí-
tett, Bakonyi Lajosnak a fa szerkezetű 
játékok megerősítéséért és a homoko-
zó faanyagának előkészítéséért..A ho-
mokozóba a homokot Gedeiné Ágnes 
közbenjárásával a kedves fia szállította 
ki, melyet a Soso Földszer biztosított. 
Külön köszönjük a Szülőknek, akik a 
festésben segítettek.

A Szülői Munkaközösség a főépület 
környezetének díszítésében is ki-
vette a részét, szép palántákat ado-
mányoztak a járda mellett található 
virágládákba.  A takarító nénik elül-
tették, és gondozzák azóta is. Jóleső 
érzés végigmenni a járdán, szép, ba-
rátságos környezet fogadja reggelen-
te a diákokat. Köszönjük szépen!

Próbáljuk szépíteni belső tereinket is. 
A Titokszobát (ahol szociális segítőnk 
fogadja a gyermekeket) Bozzay Ildikó 
és Dezsőné Rácz Hilda kolléganőnk 
egyre szebbé varázsolja. Szabadide-

jük függvényében egyre több fát és 
virágot festenek a falra, hogy az ott 
beszélgető diákok minél nyugodtabb, 
biztonságosabb közegben érezzék 
magukat. A fejlesztő terem dekoráci-
ója már korábban elkészült, most egy 
új fehér tábla, és három parafatábla 
került fel a hatékony, eredményes 
munka elősegítése érdekében. 

Május 10-én és 11-én sikeresen le-
zajlott a papírgyűjtés, bár az időjá-
rás nem volt túl kegyes. Köszönjük 
szépen, hogy biztonságos távolságot 
tartottak egymástól, és gondosan kö-
tegelték a kartont!

Május 13-án délután az egész alsó ta-
gozat részt vett egy differenciálással 
kapcsolatos továbbképzésen, hogy 
még jobban tudjuk segíteni a gyer-
mekeket a tanulásban. Sok területen 
megerősített minket a szaktanács-
adó, hogy jó úton járunk, megfelelő 
módszereket alkalmazunk.

Május 14-15-16-án Huszárokelőpusz-
tán lezajlott a vándortáboros to-
vábbképzés gyakorlati része is. Fel-
készültünk diákjaink élménydús, 
ugyanakkor biztonságos táborozta-
tására.  Iskolánk ezen a nyáron kap-
csolódik be először az Erdei Vándor 
elnevezésű országos programba. 

Reméljük, jól sikerül, és egyre több 
gyermek választja majd a természe-
tet a számítógép helyett!

Nagyon sok energiát fektettünk az 
Erzsébet-táboros pályázatokba is. 
Szeretnénk nyerni napközis jelle-
gű (iskolánk épületében zajló) és 
ottalvós (Zánkán) táborozási lehe-
tőséget is. Úgy gondoljuk, megéri a 
rengeteg papírmunkát, ha gyakorla-
tilag ingyenes (500 Ft/fő/hét) tábo-
rozási lehetőséget biztosíthatunk di-
ákjainknak. A KRÉTA-n keresztül is, és 
az osztályok Facebook csoportjaiban 
is értesítettük erről a szülőket. Ter-
mészetesen a honlapunkon is megta-
lálható minden lényeges információ.

A Csákvári Iskola Tanulóiért Alapít-
vány 200 ezer forintot biztosított az 
informatikai eszközök felújítására, 
valamint a diákok év végi jutalmazá-
sához szükséges tárgyakat is finan-
szírozta. Köszönjük azoknak, akik az 
adójuk 1%-át felajánlották nekünk 
és támogatták céljainkat, segítettek 
mosolyt csalni a gyermekek arcára!

Rendkívüli környezet órát tartott a 3.b 
osztály Freész Péter jóvoltából, aki élő 
halakat biztosított számukra. Érdekes 
dolgokat tudhattak meg a gyermekek a 
kárászok, keszegek, angolnák életéről, 
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szaporodásáról, táplálkozási szokásairól, 
ami minden bizonnyal jobban megma-
rad így a diákokban, hogy az emlegetett 
jószág ott lubickolt az orruk előtt. Tudták, 
hogy a kárászok a közelmúltig csak nőne-
mű egyedek voltak? És azt, hogy az an-
golnák csak a  Sargasso-tengerben rakják 
le ikráikat? Ez az osztály már tudja. 

Nem maradtak el a versenyek ebben 
a hónapban sem.

Május közepén megtartottuk a 3.-4. 
osztályosok helyesírási versenyét.  4. év-
folyamon Várkonyi Hunor 4. a osztályos 
tanuló nyerte el „az évfolyam legjobb 
helyesírója” címet. 2. lett Magasi Hanga 
Klára 4. b, 3. Botos Bálint 4. b-ből.

A harmadikos tanulók közül „az év-
folyam legjobb helyesírója” Koós 
Izabell 3.a és Vig Bendegúz 3.b osz-
tályos tanuló lett. 2. helyen Freész 
Réka 3.b és Lukács Béla Dominik 3.b 
osztályos tanuló végzett.

A Tudásbajnokság levelezős verseny 
megyei fordulójában a következő 
eredmények születtek:

1. Vig Bendegúz 3.b (magyar nyelv), 
ezzel az országos versenybe jutott
2. Koós Izabella 3.a (magyar nyelv)
6. Víg Bendegúz 3.b (matematika)

7. Koós Izabella 3.a (matematika)
10. Várkonyi Hunor 4.a (matematika)
13. Hajagos Sára  3.b (angol haladó)
18. Freész Réka 3.b (környezetismeret)
20. Várkonyi Csaba 2.a (matematika)

XIII. Bárczi Gusztáv Feladatmegoldó 
Verseny megyei fordulóján magyar 
nyelvből második lett Szőke Petra 
(7. b), negyedik helyezést ért el Pa-
kot Gabriella (7. b), matematikából 
ötödik helyen végzett Csete Zsombor 
János (7. b).

K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi 
vetélkedő online középdöntőben a 
7-8. osztályos kategóriában Plántek 
Kornélia (7. a), Vitai Réka (7. a), 
Auerbach Máté (7. a) és Cserni Csaba 
(7. a) alkotta csapat 5. helyezést ért 
el. A versenyen Fejér megye, Komá-
rom-Esztergom megye és Győr-Mo-
son-Sopron megye diákjai mérték 
össze tudásukat.

Zajlik a Pro Vértes által szervezett 
Otthonunk a Vértes vetélkedő, mely 
3 online fordulóból és egy pluszpon-
tokért teljesíthető kirándulásból áll 
(ez utóbbi teljesítésének határideje 
május 31.). Iskolánk csapatai a kö-
vetkezők: Mezei pitypangok (Plántek 
Kornélia, Vitai Réka, Mester Sára) és a 
Gulipánok (Kulcsár Gergő, Pula Ádám, 
Matern Gergely), Jégmadarak (Nagy 
Grúber Perla, Medgyesi Lilla, Kerpel 
Kornél). Szurkolunk a csapatoknak!

A Környezetvédelem a jövőért ver-
seny megyei döntőjébe jutott nyol-
cadik osztályos tanulóink csapata: 
Huzina Panna, Szabó Kristóf és Rácz 
Bence. Az ezt megelőző két forduló 
változatos volt, kisfilmet, plakátot, 
feladatlapot stb. kellett beküldeniük.

Gratulálunk a gyermekeknek, és kö-
szönjük szépen a felkészítő tanárok 
munkáját!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető



12   

 

Eseménynaptár
2021.6.01. – 7.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébániánk elérhetőségei

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

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

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

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
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).

Táboraink:
június 16 – 18.   konfirmációs előkészítő, mindennap 10-13 óra között 
helye: parókia udvar
augusztus 2 – 6.  napközis hittantábor, mindennap 9h-16h között, vasárnap gyüle-
kezeti családi nap – helye: Kálvin terem és parókia udvar
augusztus 11 – 14. konfi tábor, helye: Agárdi Gyógy- és Thermál Kemping
Hitoktatásra járó gyermekek jelentkezését ide várjuk: geretablet@gmail.com vagy 
személyesen lehet jelezni

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

JÚNIUS
6.   11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
13. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
19. 15.00  ifjúsági piknik (szombat)
20. 11.00 tanévzáró istentisztelet (vasárnap)
27.  11.00istentisztelet (vasárnap)
27 - júl. 2. Kis Zengő Napközis zenei tábor a parókián

JÚLIUS
2.   17.30 Táborzáró koncert (péntek)
4.   11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
4 - 10. Nagy Zengő egyházmegyei zenei tábor a parókián
11. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
18. 11.00 Tanévzáró istentisztelet (vasárnap)
19 - 23. Napközis hittanos tábor a parókián
25. 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)

Június hónap igéje:
Péter és az apostolok így válaszoltak: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, 
mint az embereknek.” Apostolok cselekedetei 5, 29

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

Június
Június
Június
Június
Június
Június
Július
Július
Július

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

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

Pedagógusnap
Pedagógusnap (ism.)
Iskolai ballagás
Liliomfi
Tanévzáró, Iskolai ballagás (ism.)
Forrás, válogatás az Esterházy család archívumából
Testületi ülés
Semmelweis Nap
Testületi ülés (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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A gyereknapi programjaink sza-
badtéri megrendezéséhez igazán 
kegyes volt az időjárás. Május 
18- án szeles, de napos időben kö-
szöntöttük a „Réparetekmogyoró 
Társulatot”, akik zenés, interak-
tív produkciójukkal fergeteges 
hangulatot varázsoltak az óvodák 
udvarára. A jókedv és kacagás a 
hét végéig kitartott. Május 21-én 
egész délelőttös gyereknapi forga-
tag vette kezdetét a Tagóvodában 
és a Székhelyóvodában is. A fel-
sorakoztatott program repertoár 
minden kisgyermek tetszését el-
nyerte. Volt lehetőség csillám te-
toválásra, légvárban ugrándozni, 
aszfaltkrétázni, sőt a rendőrség is 
ellátogatott, hogy mosolyt csal-
jon a gyerekek arcára. A délelőtt 

Májusi események a Csákvári 
Mese-Vár Óvoda és Bölcsődében

folyamán birtokba vették a gye-
rekek az újonnan vásárolt udvari 
játékokat (futóbiciklik, rollerek, 
talicska, fűnyíró, homokozó játé-
kok és különböző játék munkagé-
pek). A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség,  „Bozsik Program élményeim” 
rajzpályázaton, óvodánk is díjazott 
lett, továbbá Árvai Áron, Egész 
Luca, Fodor Flóra és Ivanics Ken-
de nagycsoportosaink is egyéni 
díjazásban részesültek.   A hónap 
zárásaként elbúcsúztattuk a Na-
pocska és a Süni csoportos nagy-
jainkat. A megható pillanatoknak 
köszönhetően, „szem nem maradt 
szárazon”. Hálás köszönet a fel-
készítő óvodapedagógusoknak a 
színvonalas műsorok összeállítá-
sáért. Külön öröm volt számunkra, 

hogy a jelenlegi szabályozások le-
hetővé tették, hogy közösen éljük 
át a szülők részvételével az ünnepi 
pillanatokat. Ezúton kívánok min-
den iskolába lépő nagycsoporto-
sunknak örömteli iskolai éveket. 

A szülőknek sok erőt és kitartást, 
ezen komoly életfeladathoz. 

Lancer-Szabó Mónika 
intézményvezető
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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:  július 1.

Csákvári Hírmondó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Szerencsés Zoltánt velünk 
kísérték utolsó útjára, és megtisztel-
ték jelenlétükkel emlékét.

Köszönettel: Szerető családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Veigl Gyula temetésén részt vet-
tek, sírjára koszorút, virágot helyez-
tek, részvétüket bármilyen módon 
kifejezték.

Gyászoló család

Hirdetések

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

Pénzkereset otthoni munkával!

Különféle termékek csomagolása és 
egyebek elérhetőségei
érd: 06-20-9104517
www.audiopresshungary.oldalunk.hu 

APRÓHIRDETÉS

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%

• Ingatlanközvetítés
• Adás-vétel, kiadás-bérlés
• Földhivatal előtti ügyintézés
• Ingatlan-tanácsadás
• Földmérés
• Hivatali engedélyeztetési eljárások
• Közművek átiratása

ÚJ SZÍN A PALETTÁN!

06-30-4343-601
Iroda: 8083 Csákvár, Jókai u. 7.
florianaingatlan@gmail.com

MIÉRT MENNE FEHÉRVÁRRA, VAGY BICSKÉRE,
HA HELYBEN IS VAN MEGBÍZHATÓ INGATLANKÖZVETÍTO?

Babai Márti vagyok, 20 éve élek Csákváron. 
Ingatlanközvetítői, ingatlannyilvántartási-
földügyi, és jogi asszisztensi szakképesítéssel,
valamint 11 év igazságügyben eltöltött évvel 
rendelkezem.
Különböző társszakmák elsajátítása,
és gyakorlása révén több mint 20 éve
foglalkozom ingatlanokkal.

Jelenleg Dr. Venguszt Beatrix ügyvédi
irodájában dolgozom. 

Nyilvánvaló, hogy egy jogi irodában milyen mennyiségű,
és mélységű kérdések, valamint megoldások merülnek fel
az ingatlanokkal kapcsolatban, úgymint adásvétel, örökösödés,
telekmegosztás, telekalakítás, ráépítés, engedélyeztetés,
finanszírozás, és még sorolhatnám.

Az eddig megszerzett elméleti és gyakorlati tapasztalataimat 
egyesítettem. Fontos számomra a bizalom, és a tisztességes,
magas színvonalú ingatlanközvetítői magatartás. 

Hívjon bizalommal, ha úgy döntött, el szeretné adni ingatlanát,
vagy bármilyen ingatlanos kérdése van!

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2021. május 7-én Varga Dániel Péter az Aranyhegyi utcába,
2021. május 18-án Gulyás Olívia a Damjanich utcába,
2021. május 23-án Szmolka Izabella a Kisdobos utcába,
2021. május 25-én Oláh Júlia Sára a Szabadság utcába,
2021. május 29-én Eck Zsombor a Fehér útra.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír


