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Színes iskolai beszámoló, és ta-
nulóink versenyeredményei.

A Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat hírei.

Csákvár Város Képviselő-testü-
letének írásos tájékoztatója.

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

GIRO 2022 Grande Partenza
Nagy Rajt Magyarország

Hősök Napja

Csákvár Város Önkormányzata
meghívja Önt és kedves ismerősét
2022. május 29-én vasárnap 16 órakor a 

Csákvár Város Önkormányzata
meghívja Önt  és kedves ismerősét
2022. június 4-én szombaton
17 órakor a
Szabadság téri Hősi Emlékműhöz 

a Nemzeti
Összetartozás 
Napja 
alkalmából tartott 
megemlékezésre 
és koszorúzásra. 

 alkalmából rendezett 
 ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra
 a Rákóczi utca végén álló Huszár Emlékműhöz.

A Giro d’ Italia az országúti kerékpár-
sport egyik legjelentősebb versenye, 
amit a világ közel 160 országában évről 
évre több, mint 800 millióan követnek 
a televízió képernyőjén keresztül, a 
helyszíneken pedig több tízezer ma-
gyar és nemzetközi turista és szurkoló 
kísérte figyelemmel.  A verseny meg-
rendezése páratlan lehetőség hazánk 
számára: Magyarország három napra 
a világ figyelmének középpontjába 
került. Magyarország legszebb tájait, 
ikonikus helyszíneit, turistákat hívo-
gató nevezetességeit is lehetőség volt 
megmutatni az egész világnak.

A Giro nem csak egy sportesemény, 
hanem egy fesztivál, népünnepély is 
egyben. A települések, melyeken át-
haladt a mezőny, mind rózsaszínbe 
öltöztek. 

Csákvár Város Önkormányzata és a 
csákvári Csőváz Kerékpáros Egyesület 
több látványos üdvözléssel várta a Giro 
mezőnyét 2022. május 6-án.

A sok százmillió ember a képernyők 
előtt a világ minden táján láthatta a 
csákvári lovasok szédületes vágtáját 
a versenyzők mellett, a feldíszített vá-
rost, és mindenekelőtt a kastély udva-
rán megalkotott óriási rózsaszín szívet. 
A város útjai mellett többezres tömeg 
szurkolt együtt az élen haladó szöke-

vényeknek, és az őket követő mezőny-
nek. Jó példája volt ez a nap annak, 
hogy Csákvár városában milyen sok 
sportszerető ember kíván részese lenni 

egy-egy nagyobb sporteseménynek. Jó 
volt látni a vidám csákvári arcokat, akik 
között feltűntek az ovisok, iskolások, és 
az idősek otthonának lakói is.         B.L.



2   

Képviselő-testületi döntések
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az április 26-án 
megtartott munkaterv szerinti ren-
des ülésén a következő döntéseket 
hozta:

Elfogadta a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között végzett munkáról szóló 
polgármesteri beszámolót, valamint 
a folyamatban lévő pályázatokról 
szóló tájékoztatót. Ennek keretében 
elhangzott, hogy közel 282 millió 
Ft-ot nyert az önkormányzat a Sza-
badság téri, Bagó ház helyén meg-
valósuló park kialakítására, ennek 
befejezési határideje 2023. április 
23. A Kálvária utca felújítására és 
csapadékvízelvezetésére közel 85,2 
millió Ft-ot nyert az önkormányzat, 
ezen kivitelezés közbeszerzési eljárá-
sa folyamatban van.

Döntés született a TOP PLUSZ 1.2.3-
21 belterületi utak fejlesztése elne-

vezésű kiírásra történő pályázat be-
nyújtásáról 300 millió Ft összegben, 
ezen beruházással a Bokréta utca és 
a Gyümölcs utca teljes felújítását ter-
vezi a testület.

A házasságkötés során fizetendő dí-
jakról és egyes eljárási szabályokról 
szóló önkormányzati rendelet mó-
dosítása a munkaidőn túli, illetve há-
zasságkötő termen kívüli házasság-
kötések esetén befizetett díjakból az 
anyakönyvvezetők részére fizetendő 
térítés összegének módosítását érin-
ti július 1-jétől.

Orvosi asszisztens személyé-
ben történő változás miatt a Csák 
és Társa Háziorvosi Bt-vel kötött 
feladatellátási szerződés III. sz. mó-
dosítását is megtárgyalta és elfogad-
ta a testület.

Az Önkormányzat által létrehozott 
Csákvári Kulturális és Sport Nonpro-

fit Kft. 2021 évi éves beszámolójának 
elfogadásával egyidejűleg döntés 
született arról, hogy a Kft költségve-
tési deficit miatti saját tőke csökke-
nésének kötelező mértékűre történő 
közel 2,5 millió Ft összegű visszapót-
lása megtörténik az önkormányzat 
2022. évi költségvetéséből.

A Gyümölcs, Temető, Május 1, Vér-
tes, Árpád és Vajda János utcákat 
érintő csapadékvíz elvezetés kiépí-
tésének tárgyában meghirdetett 
közbeszerzési eljárás lezárult, a nyer-
tes ajánlattevő a Vértes- Út Építő és 
Szolgáltató Kft( Tata) a legkedvezőbb, 
nettó 244.958.128,- Ft-os árajánlat-
tal. A velük történő szerződéskötés 
folyamatban van, a munkák meg-
kezdésének várható ideje június hó 
eleje.

Korábbi testületi döntés alapján 
megosztásra kerül az önkormányzat 
tulajdonában lévő 078 hrsz-ú ingat-

lan, az időközben elkészült, telekala-
kításhoz szükséges dokumentumok 
aláírására felhatalmazást kapott Pol-
gármester Úr. 

Utolsó napirendi pontként tárgyalta 
a Képviselő-testület a Szabadság tér 
11. sz. alatti szolgáltatóház előtti lép-
csőfelújítás többletmunkáiról szóló 
előterjesztést. A 2022. évi költségve-
tésének tartaléka terhére biztosítja 
a közel bruttó 350 eFt  pluszköltsé-
get, így a beruházás költsége bruttó 
1.899 eFt-ra emelkedett.

A Képviselő-testület nyilvános ülé-
sén készült felvétel a Csákvári TV-ben 
látható, a jegyzőkönyv pedig a www.
csakvar.hu honlapon olvasható.

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

2022. április 19-én a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat kirándulást szerve-
zett a Veszprémi Állatkertbe, ahová 24 
csákvári és vértesboglári gyermekkel 
látogattunk el. 

Az állatkert zoopedagógusával egy iz-
galmas állatkerti foglalkozáson, majd 
idegenvezetéssel egybekötött állatkerti 
sétán vehettünk részt. A sétát követően 
a gyerekek jól szórakoztak az állatkert 
hatalmas játszóterén. Az időjárás ke-
gyes volt hozzánk, délutánra a nap is ki-
sütött. A napot végül hamburgerezéssel 
zártuk. 

Áprilisban így tudtunk segíteni . . . 

Jó érzés volt tapasztalni, hogy a prog-
ram ilyen nagy lelkesedéssel töltötte el 
a gyerekeket.

Áprilisban a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálatnak volt lehetősége 
testvértelepülési felajánlásból 15 csa-
ládnak tisztítószercsomagot juttatni. A 
csomagok különböző tisztító- és fertőt-
lenítőszereket tartalmaztak, melyeket 
a támogatott családok nagy örömmel 
fogadtak.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai
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Tisztelt Csákváriak!

Írásunk mottójául azért választottuk 
a fenti idézetet, mert a gyermek-
védelem nem a nagy sikerek, nem 
a látványos eredmények területe. 
Hiszünk azonban abban, hogy (sok) 
munkával, kitartással, állhatatosság-
gal, az összefogás erejével és együtt-
működéssel érhetünk el kis sikere-
ket, kis eredményeket, tehetünk „kis 
csodákat”. 

A gyermekek védelmét Magyar-
országon pénzbeli, természetbeni 
és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve 
gyermekvédelmi szakellátások, vala-
mint különböző hatósági intézkedé-
sek biztosítják. Azt tapasztaljuk, hogy 
bár a gyermekvédelmi törvény már 
25 éves, a rendszer működése sokak 
előtt nem ismert, például gyakran ta-
lálkozunk még mindig a Szolgálatunk 
működésével kapcsolatos tévhitek-
kel is. 

Ezért a következő hónapokban a 
csákvári jelzőrendszer tagjaival kö-
zösen arra vállalkozunk, hogy a Hír-
mondóban bemutassuk ennek a 
rendszernek a helyi szintű működé-
sét. Terveink szerint minden hónap-
ban a csákvári jelzőrendszer egy- egy 
tagja fogja a saját, intézményén be-
lüli gyermekvédelmi tevékenységét 
bemutatni, hangsúlyozva a települési 
rendszerben betöltött szerepét. 

Ennek a cikksorozatnak a részeként, 
elsőként az alábbiakban a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsola-
tos tájékoztatót olvashatják: 

A csákvári Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat immár több mint húsz 
éve működik. Ezért viszonylag jól is-
merjük a település sajátosságait, a 
csákváriak közül is sokan találkoztak 
már velünk, és vették igénybe egy- 
egy szolgáltatásunkat. 

Ennek ellenére fontosnak tartjuk, 
hogy időről időre újra bemutassuk 

Gyermekeink védelmében
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a 
csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”  Teréz anya

Szolgálatunkat és az igénybe vehe-
tő szolgáltatásainkat.  A Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat ellátási te-
rülete: Csákvár, Gánt és Vértesboglár

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Gondozási Központ és Idősek Ottho-
na Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
8083 Csákvár, Szent István u. 13. 

22/254-892, 30/225-8578
(hétköznap, munkaidőben hívható 
telefonszámok)   
csakvarcss@gmail.com

MUNKATÁRSAINK: 
Knausz Imre – intézményvezető
Scheffer Tímea – családsegítő, a gon-
dozási egység szakmai vezetője
Czvikli Anita- családsegítő
Lafta Evelin – családsegítő
Lucsányi Lilla – pszichológiai tanácsadó

ÜGYFÉLFOGADÁS CSÁKVÁRON: 
Hétfő: 8-12 óráig         
Csütörtök: 13-17 óráig
HELYE: Csákvár, Szent István u. 13. 
BEJÁRAT: a Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. 
szám felől

Szolgáltatásaink közül néhány fon-
tosabbat emelnénk ki: 
• tájékoztatást nyújtunk a gyermeki 
jogokról és a gyermek fejlődését biz-
tosító támogatásokról, 

• segítjük a pénzbeli, természetbe-
ni ellátásokhoz, továbbá a szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzájutást,

• segítjük a hivatalos ügyek intézését 
(pl. : családtámogatási ellátások, nyug-
ellátások, megváltozott munkaképes-
ségű személyek ellátásának igénylésé-
vel; kérelmek megírásával stb.), 

• szabadidős programokat szervezünk, 

• működtetjük a veszélyeztetettsé-
get észlelő és jelző rendszert (gyer-
mekek és felnőttek vonatkozásában 
egyaránt), 

• feltárjuk a gyermek veszélyezte-
tettségét előidéző okokat, és ezek 
megoldására javaslatot készítünk, 

• szükség esetén segítjük, támogatjuk a 
válsághelyzetben lévő várandós anyát,

• biztosítjuk a szociális segítő mun-
kát, amivel igyekszünk elősegíteni a 
gyermek problémáinak rendezését, a 
családban jelentkező működési zava-
rok ellensúlyozását,

• elősegítjük a családi konfliktusok 
megoldását, különösen a válás, a 
gyermekelhelyezés és a kapcsolattar-
tás esetében,

• közvetítjük a más személy, illetve 
szervezet által nyújtott szolgáltatáso-
kat, ellátásokat,

• élelmiszer-, ruha- és bútoradomá-
nyokat közvetítünk,

• igény szerint biztosítjuk az ingye-
nes pszichológiai és jogi tanácsadást

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS 
IDŐPONTJA: 
hétfő: 8. 30 - 16 óráig
szerda: 8. 30 - 16 óráig   
csütörtök: 8. 30- 16 óráig

A pszichológiai tanácsadás igénybe-
vételéhez előzetes időpont-egyez-
tetés szükséges (a fenti elérhetősé-
gek valamelyikén)! A pszichológiai 
tanácsadást gyermekek és felnőttek 
egyaránt igénybe vehetik. 

JOGI TANÁCSADÁS IDŐPONTJA: 
szerda: 15 -16 óráig (a jogi tanács-
adást dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes 
végzi)

A csákvári lakosok valamennyi szol-
gáltatásunkat ingyenesen vehetik 
igénybe!

Ha segítségre van szüksége, és/vagy 
szolgáltatásaink felkeltették az ér-
deklődését, a fenti elérhetőségein-
ken veheti fel Szolgálatunkkal a kap-
csolatot. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelző-
rendszer működtetése is Szolgála-
tunk feladata. Jelzést bármely állam-
polgár is tehet. Ezért kérjük, hogy 
akkor is lépjen velünk kapcsolatba, 
és tegye meg állampolgári jelzését, 
ha segítségre szoruló csákvári lakos-
ról (legyen az gyermek vagy felnőtt) 
van tudomása. 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy 
nyitvatartási időn túl felmerülő krí-
zishelyzetekben a telefonos készen-
léti szolgálathoz fordulhatnak, mely 
telefonos tanácsadást és tájékozta-
tást nyújt. 

ELÉRHETŐSÉGE A KÖVETKEZŐ: 
06- 20- 430-7990
(A telefonos készenléti szolgálatot a 
bicskei Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont működteti.)
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Április 1-jén ásványkiállítással kezd-
tük a hónapot. Minden évben egy-
szer, érdekes kőzeteket és belőlük 
készült tárgyakat tekinthetnek meg 
dákjaink iskolánk aulájában, miköz-
ben ismereteket is szerezhetnek 
róluk. Az egészséges életmód, kör-
nyeztünk védelme is részét képezte a 
foglalkozásnak.

A vidámság sem hiányzott a napból. 
Ötletesebbnél ötletesebb viccekkel, 
ruházattal leptek meg minket diák-
jaink. Nagy öröm látni, hogy tudnak 
kulturáltan szórakozni. 

Április 7-én játszóházat szerveztünk 
a leendő első osztályosoknak. Sokan 
megtiszteltek minket jelenlétükkel, 
így két tanteremben folyt párhuza-
mosan a kézműveskedés, majd az 
udvaron húsvéti tojásokat kerestünk. 
Vidáman szaladgáltak a gyermekek, 
ismerkedtek a tereppel. Mindannyi-
an jól éreztük magunkat. Reméljük, 
szeptember elsején is szívesen jön-
nek majd iskolába!

Április 9-én 50 gyermekkel készül-
tünk a Pro Vértes által szervezett 
szemétszedésre. Sajnos a szakadó 
eső meghiúsította a terveinket. Pár 
rendíthetetlen diák így is részt vett a 

Április az iskolában

programon, de a többséget otthon-
maradásra kényszerítette az időjárás.

Április 11-én megünnepeltük A köl-
tészet napját. Az alsó tagozatosok 
csatlakoztak a Floriana Könyvtár által 
szervezett programhoz, és elhelyez-
ték kedvenc költeményeiket a Vers-
kötélen. A felső tagozatos diákok az 
iskola kerítését díszítették lírai mű-
vekkel. Az iskola hangosbemondóján 
keresztül saját alkotásaikat olvashat-
ták fel társaiknak.

Anyák napja alkalmából Barabás 
Réka 7. osztályos a következő verset 
írta:

A nagymamám emlékére

Elhull a virág, eliramlik az élet,
De míg élek szívemben őrizlek téged.
Köszönöm neked a törődést s azt a sok jót és szépet,
Melyet kaptam tőled, hidd el nem feledem míg élek.

Mintha tegnap lett volna mikor megismertelek,
S ma a sírodnál állva gyászollak tégedet.
És előjön hirtelen egy furcsa kételyem:
Akkor is ilyen rossz lenne ha nem ismerlek éltedben?

Bár a kérdésemre válasz nem kaphatok
Még egyszer köszönöm a tanácsokat miket majdan tovább adhatok.
S mivel én is ezen úton haladok
Hiszem, hogy veled majd újra találkozhatok.

Bármilyen szomorú is ez a nap,
Szívemben a boldogság lángja igen nagy.
Mert fejemben motoszkál folyton egy gondolat:
Boldog vagyok, hogy unokád lehettem és szívemben őrzöm arcodat.



  5

Április 11-én és 12-én rendben lezaj-
lott a papírgyűjtés, 10185 kg papírt 
adtak le összesen tanulóink. Már 
hagyomány, hogy nyolcadik osztá-
lyos tanulóink segítenek, hogy gör-
dülékenyen menjen a munka. Most 
is becsülettel helytálltak, büszkék 
lehetünk rájuk.

Április 13-án a tavaszi szünet előtti 
utolsó tanítási napon bábelőadás-
sal kedveskedtünk az alsó tagozatos 
gyerekeknek. Átjöttek Gántról a te-
lephelyünkön tanuló diákok is. Az 
ÁKOM-BÁKOM bábcsoport előadá-
sában a Csizmás Kandúr című mesét 
tekinthették meg. Az igényes bábok-

kal előadott színvonalas produkció 
nagyon tetszett a diákoknak.

A tavaszi szünet hamar elröppent, 
ott folytattuk aktív életünket, ahol 
abbahagytuk.

Április 22-én a Föld napján zöld felső-
ben jöttünk iskolába, a témához kap-
csolódó rajzokat készítettek, feladat-
lapokat oldottak meg a gyerekek, és 
különböző játékok gazdagították a 
témanapot. Csatlakoztunk a Tízmil-
lió Fa Magyarországon elnevezésű 
faültetési programhoz is, melyből a 
diákok örömmel vették ki a részüket. 
A régi és az új iskola udvarán, továb-

bá a tankertben technika tanáraik 
segítségével 5 virágos kőrist és 15 
gyümölcsfát ültettek el az iskolások. 
A program keretében a fák mellett 
az ültetéshez megfelelő mennyiségű 
komposztot és támrudat is rendel-
kezésre bocsátott az alapítvány. A 
felsős diákok lelkesen és gondosan 
vettek részt az előkészítő munkála-
tokban is.

Április 26-án a 7. évfolyamos tanulók 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
szervezésében Budapestre utaz-
hattak a Szakma Sztár Fesztiválra. A 
Hungexpo területén 65 szakmát is-
merhettek meg diákjaink interaktív 

tevékenység szigetek segítségével. A 
foglalkozások során nemcsak közel-
ről tapasztalhatták meg a különböző 
mesterségek fortélyait, de sok-sok 
elkészített termékkel pl.: fűszer- és 
dísznövényekkel, saját palackozású 
gyümölcsszörppel és rengeteg aján-
dékkal gazdagodhattak. A hasznos 
és jókedvű kiránduláson az Agrár-
kamarától kapott úticsomag mellett 
a szakmák képviselői által készített 
finomságok fogyasztása is fokozta az 
élményt.

Szintén ezen a napon 3-8. osztályos 
diákjaink a Pomádé király című da-
rabot tekinthették meg a Floriana 
Könyvtár és Közösségi Ház színház-
termében a Köszönjük, Magyaror-
szág! program keretén belül, a Mű-
vészház Társulat előadásában.

A legkiválóbb gondolkodók egy ré-
sze, úgy gondolja, hogy ami itt a 
csodás bolygónkon kialakult, az nem 
lehet a véletlen műve. Annyira kicsi a 
matematikai esély arra, hogy minden 
ilyen szerencsésen alakuljon, hogy az 
szinte elhanyagolható. Sokan gondol-
ják azt, hogy ez egy felsőbb hatalom 
műve, hogy egy ember nevezetű 
lény megmutassa azt, hogy generá-
ciókon átívelő tapasztalatszerzéssel, 
munkával, tanulással, tudással mi-
lyen magasságokba lehet eljutni.

 Hosszú utat kellett megtenni, amíg 
eljutottunk a csodás máig. Cso-
dás!?! Sajnos a hosszú úton sok hi-
bát vétettünk. A legnagyobbal most 
kezdünk szembenézni. Ha csak két-
három évtizedet veszünk figyelem-
be, látjuk –ha akarjuk- azt a környe-
zeti változást, ami oly kedvezőtlenül 
alakul körülöttünk. Itt talán legfon-
tosabb az éghajlatváltozás.

Szerencsére sokan vannak. akik 
tudásukkal, munkájukkal, szerve-
zőkészségükkel, tanácsaikkal meg-
próbálnak valamit tenni annak érde-

kében, hogy ez a rossz irányba mutató 
változás lassuljon, vagy megálljon.

Egy ilyen kezdeményezés a Tízmillió Fa 
Magyarországon faültetési program. 
A csákvári Esterházy  Iskola is szívesen 
csatlakozott ehhez a nemes kezdemé-
nyezéshez. Az iskola tanulói húsz fa 
elültetését vállalták, amit nagy lelke-
sedéssel meg is valósítottak. Tizenöt 
gyümölcsfát az iskola gyakorlókertjébe, 
öt virágos kőrist pedig az iskola udvarán 
ültettek el. Reméljük, ez a lelkesedés 
megmarad és a fák ápolásában, gondo-
zásában is részt fognak venni!

A faültetés nagyon jó dolog. A fákat sze-
retni és tisztelni kell. Minden elültetett 
fára akaszthatnánk egy kis táblát a kö-
vetkező gondolatokkal, hogy mindenki 
óvja és ápolja őket!

Vigyázz rám hisz érted élek,
Hogy fennmaradjon földi léted.
Gondozz, mintha gyermek lennék,
Mert, nagyra nőni úgy szeretnék!
Átadni az utódoknak,
E csodát, melyet FÖLDNEK hívnak!

Fülöp Sándor

Talán még nem késő!

7. évfolyamos tanulók a Szakma Sztár Fesztiválon

Szakma Sztár Fesztivál

Pomádé király

Csizmás kandúr



6   

Nagy lelkesedéssel készültünk az Es-
terházy Napra. Délelőtt a gyermekek 
a témához kapcsolódó totót töltöttek 
ki, és szabadon fényképezkedhettek 
a korabeli öltözetben lévő hölgyet 
ábrázoló paraván mögött. A vázát 
Kulcsár Tamás készítette nekünk, a 
női alakot pedig az igazgatóhelyet-
tes asszony festette meg. Mindenki 
segített, aki csak tudott. Benkó Bri-
gitta meghívókat adott és fényképet 
nyomtatott, Kaszapné Mártika szép 
koszorút ajándékozott nekünk, Nagy 
Lajos kőműves mester pedig gyorsan 
megjavította az iskola lépcsőjét, ami 
megsérült a nehéz szobor érkezése-
kor. Iskolánk 15 éve vette fel Esterhá-
zy Móric nevét. Ebből az alkalomból 
a Vérteserdő Zrt. és az Erdészek a 
Vértes Értékeiért Egyesület intéz-
ményünknek adományozta Kanalas 
Sándor fafaragó mester névadónkat 
ábrázoló mellszobrát. Sőt, az Erdé-
szet munkatársai szépen lefestették, 
és nem kis munkával elhelyezték au-
lánkban. Köszönjük szépen minden-
kinek, aki valamivel hozzájárult, hogy 
ez a napunk különleges legyen! 

Ezen a napon, Esterházy Móric szüle-
tésnapján tekinthették meg diákjaink 
a Forgács József rendezte Mi odafent 
szoktunk elszámolni… című életrajzi 
ismeretterjesztő filmjének a tanulók 

életkorának megfelelően összeál-
lított anyagát. Köszönjük, hogy ezt 
elkészítette nekünk, így munkája 
segítségével sikerül a volt miniszter-
elnök életét jobban megismertetni a 
gyerekekkel!

A jeles nap estéjén rendeztük meg 
jótékonysági estünket az ukrán hábo-
rú károsultjainak javára településünk 
színháztermében. Közel 100 diák vett 
részt a műsorban. Szívvel-lélekkel ké-
szültek, és úgy is adták elő színvona-
las produkcióikat. Összesen 277960 
Ft gyűlt össze. Köszönjük szépen az 
adományokat!

Zolnai Sándor hangosított, Majorné 
Kiss Mónika pedig megörökítette ezt 
a szép estét. Köszönjük a munkáju-
kat! Nem utolsósorban pedagógu-
sainknak is szeretném megköszönni, 
hogy a sok egyéb feladat mellett, 
ezt a szép műsort összeállították, a 
gyerekeknek betanították, így meg-
valósulhatott ez a közösségépítő al-
kalom!

Április 28-án (csütörtökön) az első 
évfolyam a gánti telephely elsőseivel 
együtt Bicskén Művelődési Központ-
ban tekinthette meg Wass Albert: 
Erdők könyve című darabját az 
Aranyszamár Színház Közművelődési 

Egyesület előadásában. A Lázár Ervin 
Program keretén belül egy színvona-
las előadással gazdagodtak diákjaink. 
Nagyon jól érezték magukat. 

Hetedik évfolyamunk pedig a Dzsun-
gel könyve című musicalt tekintette 
meg a program keretében, szintén 
Bicskén a Szeretetszínház előadá-
sában. A színészek sérült társaikkal 
közösen felejthetetlen perceket sze-
reztek a közönségnek.

A kulturális programok mellett folya-
matosan zajlottak a versenyek is.

Első évfolyamosok a 
Lázár Ervin programon
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A Bendegúz levelezős verseny megyei 
fordulójából 1. helyen jutottak tovább 
az országos döntőbe:
Németh Kornél, Freész Réka környe-
zetismeretből, Víg Bendegúz pedig 
környezetismeretből és magyar nyelv-
ből. Mindhárman 4.b osztályos tanu-
lók. Klupács Bulcsú 1. osztályos tanuló 
magyar nyelvből, Keller Emese Sarol-
ta 5. osztályos tanuló szintén magyar 
nyelvből, Barabás Réka 7. osztályos 
tanuló irodalomból szintén az orszá-
gos döntőbe jutott. Plántek Kornélia 
8. osztályos tanuló biológiából megyei 
2., Ujcz Anna Bella 7. osztályos tanuló 
magyar nyelvből megyei 3. helyezést 
ért el. Gratulálunk nekik, és köszönjük 
tanítóik munkáját!

Idén először vettünk részt a Vadá-
szati Kulturális Egyesület 3 fordulós 
országos online vetélkedőjén, me-
lyen sikeresen szerepeltek tanulóink. 
A verseny célja, hogy a gyermekek 
hasznos és érdekes ismereteket sze-
rezzenek a vadászati kultúránkról, 
hagyományainkról és a vadgazdál-
kodásról. Az eredményhirdetés egy 
vidám hangulatú rendezvény kere-
tében történt Keszthelyen. Vadásza-
ti Múzeum tárlatvezetéssel, vasút 
kiállítás, solymászbemutató fogadta 
a tanulókat az értékes nyeremények 
mellett. Külön kiemelték iskolánkat 
a részvevők létszáma miatt. Sőt, az 
ünnepség záró sorait Györök Anna 
tanulónk leveléből idézett gondola-
tok adták!

Plántek Kornélia (8.a) 7., Györök 
Anna (7.b) 10. helyezést értek el, 
mellettük szépen szerepeltek Bara-

bás Réka (7.b) és Metykó Laura (6.a) 
tanulók. Gratulálunk nekik, és kö-
szönjük felkészítő tanáruk munkáját!

2022. április 28-án iskolánk 33 tanu-
lója vett részt a Medve Matematika-
versenyen. A szabadtéren, Királyok 
parkjában megrendezett versenyen 
a „Medvebocsok” és „Kismedvék” 
(korosztály szerinti besorolás) az 
okostelefonjaikra érkezett felada-
tokat oldották meg, majd térképet 
követve kellett egy adott helyről a 
következő állomásra eljutniuk, ahol 
a megoldások beküldése után kapták 
meg új feladataikat. A napsütéses 
tavaszi délutánon sok-sok méterrel 
a lábukban, a kihívásokat ügyesen 
megoldva csapataink bronz és ezüst 
szinteket elérve fejezték be a csapat-
versenyt. Örülünk a szép sikernek!

A nemzetközi Kenguru Matemati-
kaversenyen Vig Bendegúz 4. b osz-
tályos tanuló megyei 6. helyezést, 
Matern Erik Bernát 2.b osztályos ta-
nuló 10. helyezést, Majtán Míra 3. b 
osztályos tanuló 15. helyezést ért el. 
Gratulálunk a gyerekeknek, és kö-
szönjük pedagógusaik munkáját!

A K&H Vigyázz, kész, pénz! vetélkedő 
középdöntőjében, Fejér, Győr-Mo-

son-Sopron és Komárom-Esztergom 
megye régióban az Esterházy Iskola 
csapata 4. helyezést ért el. A csapat 
tagja: Király Adrienn, Plántek Korné-
lia, Auerbach Máté és Cserni Csaba 
Zoltán 8. a osztályos tanulók. Gratu-
lálunk a diákoknak, és köszönjük osz-
tályfőnökük munkáját!

Április hónap bővelkedett sportese-
ményekben és sikerekben is. 

Április 26-án Alcsúton került meg-
rendezésre a körzeti atlétika verseny. 
II. korcsoportos lányok 8 csapatból 
kiváló teljesítménnyel az első he-
lyet szerezték meg, így jutottunk a 
fehérvári döntőbe. A csapat tagjai: 
Bakonyi Bíborka, Ballon Zoé, Fekete 
Kitti, Freész Réka, Györök Alíz, Orosz 
Zsanett. A II. korcsoportos fiúk sem 
maradtak le a lányok teljesítményé-
től, ők is megnyerték a versenyt 9 
csapat közül! Csapattagok: Csákány 
László, Farkas Hunor, Király Kristóf, 
Rózsa Botond, Szabó Nimród, Takács 
Levente, Vida Péter 

A Labdarúgó diákolimpia a II. korcso-
port számára Székesfehérváron ápri-
lis 27-én került megrendezésre. Isko-
lánk csapata itt is nagyon jól helytállt 
az erős mezőnyben, két mérkőzést is 

sikerült megnyerni, így az előkelő 5. 
helyen végeztek a gyerekek. A csapat 
tagjai: Szabó Nimród, Csákány Lász-
ló, Várkonyi Csaba, Faragó Zétény, 
Takács Levente, Fazekas Benedek, Si-
pos Patrik, Vida Péter, Schalkhammer 
Brendon. I.korcsoportos foci megyei 
döntőjére Székesfehérváron, április 
28-án került sor. Csapatunk nagysze-
rű eredményt ért el! A csoportmecs-
cseken és a keresztjáték során kapott 
gól nélkül jutott a hármas döntőbe! 
Itt a két fehérvári iskola csapata el-
len (Fönix és Vidi utánpótlás) mind-
két mérkőzésen kiváló teljesítményt 
bemutatva, egy szoros 2-3 illetve 
4-4 eredmény után büntetőrúgáso-
kat követően a 3. helyen végzett a 
csapat. A bronzérem szépen csillog, 
nagy dicséretet érdemelnek a gyere-
kek: Sipos Levente, Várkonyi Csaba, 
Faragó Zétény, Kalucza Bálint, Gál Ba-
lázs, Lopes Treuer Joáz, Matern Erik.

Az U-10-es kézilabda torna, Székesfe-
hérváron, április 30-án zajlott.

Iskolai 4. osztályos kézilabda csapata 
első bajnokságán kiválóan szerepelt. 
Nagyon jó játékkal mindkét mérkő-
zést megnyerte, így az első helyen 
végzett!

Csapattagok: Veigl Kata, Czipóth Vik-
tória, Bakonyi Bíborka, Freész Réka, 
Orosz Zsanett, Györök Alíz, Sáfrán 
Noémi, Király Maja, Gyökeres Fanni, 
Nilolics Jázmin.

Gratulálunk a gyerekeknek, és kö-
szönjük a tanár úr munkáját!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Atlétika diákolimpia II. korcsoportos
lányok 1. helyezett csapat

Atlétika diákolimpia II. korcsoportos
fiúk 1. helyezett csapat

Labdarúgó diákolimpia II. korcsopor-
tos fiúk 5. helyezett csapat

Medve Matek

Labdarúgó diákolimpia megyei döntő 
I. korcsoportos fiúk 3. helyezett csapat

U-10-eskézilabda torna.
1. helyezett lánycsapat

Vadászati Kulturális Egyesület 3 
fordulós országos online vetélkedő
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2022. április 23-án Csányi László kar-
nagyunk szülőházánál jöttünk össze, 
hogy dr. Csányi László és Botka Valé-
ria, a Magyar Rádió Gyermekkórusa 
alapító karnagyainak emléktábláját 
felavassuk, és közösen emlékezzünk e 
két nagyszerű ember, zenepedagógus 
munkásságára. Az ünnepséget volt 
tanítványaik, a gyermekkórus egykori 
tagjai szervezték. akik az avatóbeszéd 
után a Csányi házaspár kedves kórus-
műveit adták elő. Tímár Edit a követ-
kező gondolatokkal emlékezett Vali 
nénire és Laci bácsira:

„Életművükkel, az egész életükön 
átívelő zenepedagógiai munkássá-
gukkal gyermekek ezrei számára sze-
reztek elévülhetetlen érdemeket a 
zene szeretetének elmélyítésében, az 
együtténeklés örömének megisme-
résében, s adtak nagyon sok fiatal 
számára egy életre szóló impulzust a 
kollektív éneklés öröméhez, a nemes 
zene iránti igényesség felkeltéséhez és 
műveléséhez. Ők ketten együtt való-
sítottak meg egy fantasztikus álmot, 
egy világraszóló vállalkozást. A vállal-
kozásuk valóban világraszóló tett volt, 
hiszen bármerre is járt, bárhol is éne-
kelt a gyermekkórus, akár idehaza, 
akár a világ nagy 
és híres hangver-
seny termeiben, 
mindenütt elragad-

141 évvel ezelőtt, 1881. április 27-én 
született Esterházy Móric gróf Ma-
gyarország volt miniszterelnöke. E 
jeles alkalomból tisztelői – a rossz idő-
járási viszonyok miatt – kis számban, 
de annál nagyobb szeretettel gyűltek 
össze Majkon Varga Éva szobrászmű-
vész által készített szobránál, hogy 
együtt emlékezzenek, együtt fejezzék 
ki tiszteletüket egy szál virággal a gróf 
előtt. Forgács József és Tóth Árpádné 
gondolatai segítettek visszarepülni az 
időben, kicsit közelebb hozni a meg-
jelentekhez Esterházy Móric gróf 
életét, személyét. E megemlékezés 
nem titkolt célja, hogy hagyományt 
teremtsen és így a volt miniszterelnök 
szellemisége, öröksége a sok feledé-
keny évtized után újra élő legyen és 
minél több ember megbecsüléssel és 
elismeréssel gondoljon rá. Sokat tett 
– 1918 után immáron feleségével, Ká-
rolyi Margit grófnővel együtt – a sze-
gény, elesett emberekért. Csákváron 
óvodát, kórházat, leányiskolát és ár-
vaházat, saját fenntartású földműves 
iskolát működtetett, ahol a hátrányos 
helyzetű diákok ingyen tanulhattak. 
Majkon római katolikus népiskolát 

tatást váltott ki. Nevüket, munkássá-
gukat az egész ország ismeri és tiszte-
li, s ezért volt külön öröm számunkra, 
hogy a Liszt díj mellett zenepedagógi-
ai és művészeti munkásságuk elisme-
réseként, életművük beteljesüléseként 
átvehették a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Tiszti Keresztje kitüntetést 
az ország házában, a Parlamentben.”

„A mai napi szülőhelyi emléktábla 
avatás hirdetni fogja, hogy a Ma-
gyar Rádió Gyermekkórusának világ-
hírnevet szerzett dr. Csányi László és 
Botka Valéria karnagyok kimagasló 
művészei a magyar zenekultúrának, a 
kóruséneklést zenekultúránk elismert 
művészeti ágává fejlesztették, mun-
kásságuk pedig nemzeti kultúránk ér-
tékes részévé vált.”  

Az emléktáblát városunk nevében Illés 
Szabolcs polgármester úr koszorúzta 
meg, a Rádió Gyermekkórusának egy-
kori tagjai részéről pedig Várkonyi Má-
tyás zeneszerző-karmester. A program 
a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház 
meglátogatásával folytatódott, majd 
a Csákvár Emlékházban fejeződött 
be, ahol a csákvári kórusok tagjai és a 
vendégek kötetlen beszélgetés kere-

tében idézték fel a 
múltat.

SZHZS

Képünk van róla

Emlékezés gróf Esterházy Móric szobránál

Új emléktábla avatás

hozott létre a környék gyerekeinek. Az 
1907-es cselédtörvény létrehozásá-
ban aktív szerepet vállalt, mely lehe-
tővé tette, hogy az uradalmi dolgozók 
megfelelő és méltó életkörülmények 
között élhessenek. Az ő kezdemé-
nyezésére indult meg az Agostyáni 
Arborétum létrehozása, a Vértesben 
magas színvonalú, korát meghaladó 
erdő- és vadgazdálkodást folytatott, 
melyet a fenntarthatóság és a jövő 
iránti felelősség jellemzett.

Sokáig lehetne még sorolni, mennyi 
mindenen hagyta ott keze nyomát. A 
felsorolás helyett álljon itt egy idézet, 
amellyel a ma embere is egyetérthet: 
„Nem sok magyar politikus van a 20. 
században, akit az egész nemzet tel-
jes egészében, fenntartások nélkül 
elfogadhat és magáénak vallhat. Aki-
nek életét minden magyar család egy 
kicsit a magáénak érezheti, aki a 20. 
század mindkét totalitárius diktatúrá-
jának áldozata. A magyar miniszter-
elnökök között gróf Esterházy Móric 
mindenképpen ilyen.”

Pásztor Katalin
 történész
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Április 24-én a La Fontaine, avagy a 
csodák éjszakája című zenés gyer-
mekelőadás premierjét ünnepelte 
a Rátonyi Róbert Színház társulta a 
csákvári Floriana Könyvtár és Közös-
ségi Házban.

A művészek tréfásan V3-ak, vagy-
is városok 3-ak névre keresztelték a 
produkciót, mivel a próbákra 3 város-
ból érkezett a szereplőgárda. Győri 
és budapasti színészek, illetve lelkes 
csákvári gyerekek színesítették a Kszel 
Attila által írt és rendezett darabot. 
Dalszöveget írta és zenéjét szerezte 
Szücs Péter Pál.

A történet nem hagyományos érte-
lemben vett gyermekdarab, sokkal 
inkább felnőtt színházra emlékeztető, 
kísérletező jellegű, a mai gyerekek 
figyelmét rabul ejtő gyermekszínját-
szás. Az alaptörténetbe rejtett négy 
La Fontaine mese különböző feldol-
gozásban került színre: ahogyan egy 
laikus, vagy egy mozgásszínház ren-
dezné, illetve amint a darabban fel-

Egy különleges kétnapos rendezvény-
nek adhattunk otthont április 9-10-én 
a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház-
ban, amely egyszerre volt emlékezés 
Csupor István néprajzkutatóra, aki 70 
éve született, és a Dr. Kresz Mária Ala-
pítvány és Fazekas Központ fennállá-
sának 30. évfordulójára. A találkozóra 
az egész országból és a határon túlról 
is érkeztek fazekasok, muzeulógusok, 
gyűjtők és szakírók – és nem utolsó-
sorban lelkes érdeklődők.

A szombat délután a 30 éves Dr.Kresz 
Mária Alapítvány születésnapja je-
gyében telt. Az elmúlt időszakra visz-
szatekintő alapítók, kollégák, tanítvá-
nyok számba vették az eddigi munkát. 
Megemlékeztek a névadóról is: Kresz 
Mária néprajzkutató volt az, aki össze-
gyűjtötte, feldolgozta és közkinccsé 
tette a csákvári fazekas hagyományo-
kat. A színpad előtt régi csákvári kerá-
miákból kamarakiállítást is láthattak 
a vendégek „Hazavágyó műtárgyak” 
címmel -Mayer Tamás magángyűjte-
ményéből-, amit a nap folyamán Né-

Képünk van róla

A Floriana Könyvtár a költészet napját a hagyományosan megrende-
zésre kerülő Verskötél és KávÉ a könyvtárban elnevezésű programjaival 
ünnepelte

Fazekas találkozó Csákváron La Fontaine meséi a színházban

medi István kiegészített saját gyűjtésű 
edényeivel.

A vasárnap délelőtt a csókakői Bar-
kócaberkenye tánccsoport műsorával 
kezdődött, akik a Villőzés népszoká-
sát elevenítették fel. A nap hátralévő 
részében óránként könyvbemutató 
volt. A szakírók, akiknek a megjelent, 
vagy megjelenés előtt álló könyveit 
bemutatták: Csupor István, dr. Sípos 
József műgyűjtő, Szabó Attila (Zilah) 
és Pusztai Zsolt (Mezőtúr). A bemu-
tatók szünetében ébrentartó meséket 
mondott Lakiné Marika és Csíki Lóri. 
Közben zajlott a műgyűjtői találkozó 
és fórum. Az aulában a „Hagyomá-
nyos stílus, korszerű technológia” je-
gyében szakmai bemutatók folytak, 
ahol a fazekasok megismerkedhettek 
a Budapest Kerámia és az Interkerám 
alapanyagaival.

A nap végén fáradtan, de ezer élmény-
nyel gazdagodva tértek haza a vendé-
gek, akik magukkal vitték „csanakos 
Csákvár” hírét.

bukkanó Offenbach és George Lucas 
dolgozná fel a színpadon.

A társulatnál egyedülálló módon 
most először integráltak gyerekeket 
is a produkcióba, méghozzá helyi, 
csákvári gyerekeket.  Különböző sze-
repekben láthattuk Beleznai Johan-
na, Hajdú Levente, Janky Bendegúz, 
Kovács Alexa, Kulcsár Zorka, Kutrik 
Botond, Locker Dóra, Magasi Kincső 
Sára, Takács Anna játékát.
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Eseménynaptár
2022.5.1. – 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 30-937-4811

Temetőgondnokság elérhetőségei
Cím: Csákvár, Jókai utca 7.
Telefon: 06-20-388-0625
E-mail: mediator@katonane.hu
Temetési ügyintézés: soron kívül, telefonon előre egyeztetett időpontban
Egyéb ügyek: vasárnap 17.00-19.00

Kedves Csákvári Polgárok! 

A Katolikus Templom napközben nyitva van mindazok számára, akik Istent keresik 
és csendes elmélyülésre vágynak. Minden hétköznap - szerda kivételével - reggel 
6.30 és 7.30 között csendes szentségimádás van. 18 órakor szentmise - péntek 
kivételével, vasárnaponként pedig 11 órakor van a szentmise.

Sok mindenre szükségünk van az élethez, de van ami alapvető:
A Gondviselő Istenbe vetett hit és a vele való kapcsolat.

Református Egyház
A Csákvári Református Egyházat érintő szolgálatok esetén (temetés, keresztelés, 
esketés) legelőször a Lelkészi Hivatal értesítendő.
Gere Gábor József református lelkész:          06-30-380-9503
Geréné Kossa Izabella református lelkész:          06-30-688-6470
e-mail cím: geretablet@gmail.com

Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről a gyülekezet honlapján is olvas-
hat, valamint ott megtalálható néhány fontos információ két intézményünkről, a 
Kálvin Idősek Otthonáról és a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsődéről.
Honlap címünk: http://honlap.parokia.hu/lap/csakvarref/

ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Vasárnap 10 óra istentisztelet
Vasárnap 10 óra gyermekistentisztelet

Ünnepi rendünk:
Május 22. vasárnap 15 órától istentisztelet, a templom-, Kálvin terem, parókia- és 
óvodafelújításért adunk há-lát.

Május 26. áldozócsütörtökön 18 órától istentisztelet a templomban.

Június 2. csütörtök, június 3.-a, péntek és június 4.-e, szombaton 18 órától bűnbá-
nati istentisztelet a templom-ban.

Június 5. pünkösdvasárnap, ünnepi istentiszteleti alkalom 10 órától, úrvacsoraosz-
tással.

Június 6, pünkösdhétfő, ünnepi istentiszteleti alkalom 10 órától.

Egyházfenntartói járulék:
Egyházfenntartói járulék és adományok befizetése történhet utalással, csekken 
vagy személyesen történő befizetéssel 

•az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-70097689-51100005 
számú bankszámlájára történő utalással (kérjük, hogy a közleményben tün-
tesse fel nevét, lakcímét és az egyházfenntartás vagy céladomány kifejezést)
• csekken, mely megtalálható a templom mindkét bejáratánál

Az egyházfenntartói járulék összegét a presbitérium a 2022-es évre 10 000 Ft-ban 
határozta meg.

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

Evangélikus  Egyház
Kedves Testvéreink!

Szomszédos országunkban háború dúl. Csákvári gyülekezetünk is kiveszi részét a 
segítségnyújtásban: felajánlottuk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közremű-
ködésével a régi parókia épületét rászoruló menekült családok számára. 
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet közvetlenül támogathatják az egyházunk 
által indított „E-PERSELY” alkalmazáson keresztül is.  
A link címe:
https://perselypenz.lutheran.hu/ukrajna

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
15. 11.00 Istentisztelet – Az éneklés vasárnapja (vas.)
22. 11.00 Istentisztelet – Az imádság vasárnapja (vas.)
26. 18.00 Istentisztelet Mennybemenetel ünnepe (csüt.)
28.       Egyházkerületi missziói nap Balatonbogláron (szombat)
29. 11.00 Istentisztelet (vas.)

JÚNIUS
5. 11.00 Pünkösd ünnepe, az egyház születésnapja, úrvacsorai istentisztelet (vas.)
12. 11.00 Istentisztelet – Szentháromság ünnepe, tanévzáró (vas.)

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
péntek 17.00 Bibliaóra
péntek 18.00 Kóruspróba

Gyülekezetünk bankszámlaszáma:
Evangélikus Egyházközség Csákvár 10405066-50526774-85891001
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül
vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten”. (2Korinthus 9,7)
Köszönjük támogatásaikat!
Kérjük, hogy akinek bármilyen segítségre van szüksége, jelezze a
gyülekezet lelkészénél (Szebik Károly 0620-950-9005)

Kis Zengő Tábor - Beharangozó

Idén nyáron július 31. vasárnap és augusztus 5. péntek között rendezzük meg 
a csákvári napközis zenei táborunkat, melyre szeretettel várjuk a hangszeren 
játszó általános iskolásokat.
A tábort vasárnap délután játékokkal kezdjük, a komoly munka hétfőn reggel 
indul. A hétköznapokat hangszeres és kamarapróbákkal töltjük, délután 
pedig kórusénekeket tanulunk. Természetesen a móka sem marad el, vicces 
kézműveskedés, focibajnokság és lufis reggeli torna színesíti a napjainkat. A 
tábor idei témájaként Jézus csodatetteit fogjuk a reggeli áhítatokon megbeszél-
ni, ezért a tábor meglepi sztárvendége egy bűvész lesz.
Este közös énekléssel és a jutalompecsétek kiosztásával zárjuk a napot, a 
vacsorát már mindenki otthon fogyasztja el.
Péntek délután zenés áhítaton mutatjuk be a szülőknek és nagymamáknak, 
mennyi mindent tanultunk a héten.
A tábor ára a jelentkezők számának függvényében alakul, várhatóan 16-20.000 
Forint körül lesz. Ez tartalmazza a tízórai, ebéd és uzsonna árát öt napra, a 
táborhely költségét és a kézműves és egyéb kellékek árát.
Jelentkezni a tábor Facebook oldalán, illetve a kiszengo@gmail.com e-mail 
címen lehetséges.
Mindenkit szeretettel várunk!

Szebik Julianna

Nyári táboraink:

Júl. 3-9 Nagyveleg hittantábor; 
Júl. 10-16 Csákvár Nagy Zengő zenei tábor 
Júl. 13-17. SZÉLRÓZSA országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó, Gyula
Júl. 17-22 Csákvári napközis hittantábor
Júl. 24-30. Nagyveleg Ifjúsági tábor
júl. 31 - aug. 5. Csákvár Kis Zengő zenei tábor

Május hónap igéje:
Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan 
egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. (3 János 2)
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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

9. h.
12. cs.
16. h.
19. cs.
23. h.
26. cs.
30. h.
2. cs.
6. h.

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

Jótékonysági Est
Csányi László emléktábla avató
Kozmai Roxy kalandjai
Hogyan lettem Csákvár-kutató (ism.)
Jótékonysági est (ism.)
A mekettkészítő Dornyi MIhály
Kozmai Roxy kalandjai (ism.)
Testületi ülés
Pedagógusnap

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Képünk van róla

A tervezett évadon felül április végén 
két színházi produkciót is fogadhat-
tunk, melyek a Déryné program tá-
mogatásának köszönhetően ingyenes 
előadások voltak.

29-én, pénteken a Magyarock Dalszín-
háza előadásában a „Fehérlaposok” 
drámáját élhettük át Varga Miklós 
főszereplésével. Az 1947-es felvidéki 
kitelepítéseket két család történetén 
keresztül mutatta be az új magyar 
rockopera. A drámai hatású történet 

Déryné progamok

megható jelenetekben tárta elénk 
a nem túl távoli múltban gyökerező, 
máig velünk élő történelmünket.

30-án, szombaton a Magyar Drámák 
Színháza volt a vendégünk. Sütő And-
rás klasszikus bibliai történetet fel-
dolgozó darabját, a „Káin és Ábelt” 
láthattuk. A jelzésszerű díszlet és egy-
szerű jelmez még inkább kidomborí-
totta a színészek fantasztikus játékát. 
Mélyen elgondolkodtató, felejthetet-
len este volt.

  
  

I.Króv.29,14

FELÚJÍTÁSIMUNKÁKUTÁNI
HÁLAADÓ

ÉN, ÓRAKORKERÜL
CSÁKVÁRI REFORMÁTUS

Zowtáv
Duvamuwwéki Ruformátus

Egyházkurüwut püspöku szowgáw.
muvkáwatokrów buszámow Gábor Józsuf,

gyüwukuzut wuwkipásztora.

örömtuwi usumévyru
mughívjuk.

gyüwukuzut prusbitériuma.

Részvétuwi szávdékát kérjük
címuv,

tuwufovszámov.

15 ÉVES A GYÉMÁNT GOSPEL KÓRUS
EGY LÉLEKEMELŐ KONCERTTEL ÜNNEPELJÜK MEG 

FENNÁLLÁSUNK ÉVFORDULÓJÁT.

2022. MÁJUS 21. SZOMBAT 17 ÓRA
 FLORIANA KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZÍNHÁZTERME

CSÁKVÁR, SZABADSÁG TÉR 9/A
Fantasztikus időutazásra invitáljuk Önöket,

felidézzük az elmúlt évek sikereit. 
Szeretettel hívunk és várunk minden 

kedves érdeklődőt és zenerajongót 
a koncert utáni közönségtalálkozóra is!

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Vizipók,csodapók
Zenés mesejáték egy részben
2022.05.29 15:00
8083 Csákvár, Szabadság tér 9/A

Ingyenes regisztrációs jegyek váltha-
tók a csakvarszinhaz.hu oldalon és a 
Floriana Könyvtárban.

Ingyenes gyermeknapi

meglepetés!
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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

Hirdetések

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

A lokálpatrióták körében nagy sikernek 
örvendenek a csütörtök esti találko-
zások a színházteremben. Az áprilisi 
alkalmunkon Bodrogainé Erzsi néni 
mesélt arról, hogy mi indította Csákvár 
történetének, kulturális örökségének 
megismerésére, hogyan gyűjtötte ösz-
sze a településünkről szóló információt, 
amit nagy lelkesedéssel osztott meg 
tanítványaival, szűkebb és tágabb kör-
nyezetével.

APRÓHIRDETÉS

INGATLANKÖZVETÍTÉS
• Adás-vétel
• Földhivatal előtti ügyintézés
• Ingatlan-tanácsadás
• Földmérés, épületfeltüntetés
• Hivatali engedélyeztetési eljárások
• Közművek átíratása

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

Helytörténeti esték a könyvtárban
A május 19-i csütörtökön a csákvári 
nevezetességeket ábrázoló makettjei-
vel híressé vált Dornyi Mihály tart szá-
munkra előadást, mini tárlatvezetést.

HÉDI KOZMETIKA
SZOLGÁLTATÁSAIM

•  festések (szemöldök, szempilla), szemöldöklaminálás
•  1D műszempilla építés, szempilla lifting
•  tisztító arckezelések (minden korosztály számára)
•  anti-aging (fiatalító, ránctalanító kezelések, mezopeptid kezelés,
   szemkörnyék kezelés)
•  AHA –savas kezelések
•  arc – nyak dekoltázs masszázs
•  gyanták
• füllyukasztás, orrbelővés
•  sminkek – minden alkalomra

BEJELENTKEZÉS
Faddi Zsuzsa 06-20-456-5093
vagy a kozmetika hivatalos Facebook oldalán.

Szeretettel várok mindenkit a Csákvár, Ady Endre utca 33. sz. alatt lévő kozmetikámban!
„A magadra fordított idő NEM elvesztegetett idő.”

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%

Gólyahír

Örömmel tudatjuk, hogy meg-
érkezett...

2022. április 16-án Ugrics Bí-
borka a Kossuth utcába.
Isten hozta a kis jövevényt!


