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ISKOLAI HÍREK

A házszám jelzésére szolgáló 
táblákat szíveskedjenek hala-
déktalanul felhelyezni!

 
Színes iskolai beszámoló és ta-
nulóink versenyeredményei.

Csákvár Város Képviselő-testü-
letének írásos tájékoztatója.

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

Indul a 2021/2022-es
csákvári színházi évad
2021. október 17-én 19 órakor Kál-
lay Bori előadásával veszi kezdetét a 
2021/2022-es színházi évad! 

Jegyek, bérletek kaphatók a Floriana 
Könyvtár és Közösségi Házban, illetve a 
www.csakvarszinhaz.hu oldalon. 

Az előadások egyeztetése jelenleg fo-
lyamatban van. 

Műsoron lesz:
• Hyppolit a lakáj
• A szerelem nem szégyen

• Piroska és a farkas (gyermek-
előadás) 
• Újévi koncert
• Sóska, sültkrumpli
• Cigányszerelem
• Csoportterápia

• La Fontaine, avagy a csodák 
éjszakája (gyermekelőadás)
• Mágnás Miska
• Vízipók, csodapók (gyermek-
előadás) 

Magyar Diána
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Képviselő-testületi döntések
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2021. szeptem-
ber 28. napján tartotta munkaterv 
szerinti rendes ülését, amelyen első-
ként a két ülés között végzett mun-
káról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről, valamint a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló jelentést fogadta el. Ezt 
követően döntött az önkormányzat 
által benyújtott, folyamatban lévő 
pályázatokról szóló tájékoztató el-
fogadásáról, majd a Gondozási Köz-
pont és Idősek Otthona 2020. évben 
végzett szakmai munkájáról szóló be-
számoló elfogadásáról is. A gyerme-
kek szünidei étkeztetését biztosítja 
az önkormányzat a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben része-

sülő rászoruló gyermekek számára 
is 16 munkanapra a 2021/22. tanév 
őszi, téli és tavaszi szünet időtartama 
alatt. Döntött a Képviselő-testület a 
testvérvárosi kapcsolatokról szóló 
beszámoló elfogadásáról és a Bursa 
Hungarica pályázaton való részvétel-
ről is. 

Elfogadásra került a Zsigmond és 
Zsigmond Egészségügyi Szolgáltató 
Bt. orvosi feladat-ellátási szerződé-
sének módosítása, majd Csákvár 
Város településrendezési eszköze-
inek módosításáról, Csákvár Város 
településrendezési eszközmódosítás 
elkészítéséhez szükséges tervezői 
„Településrendezési szerződés” el-
fogadásáról valamint Csákvár Város 

Közelgő események

településrendezési eszközmódosítás 
elkészítéséhez szükséges település 
főépítészi „Településrendezési szer-
ződés” elfogadásáról szóló határo-
zati javaslatok. Döntés született a 
Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő 
szerződésről, majd a talajterhelési 
díjról szóló 13/2016. (VII. 18.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról. 
Elfogadásra került a Csákvári Mese-
Vár Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. 
nevelési évének munkaterve, majd 
a csákvári általános iskolai felvételi 
körzethatárról szóló határozati ja-
vaslat. Meghosszabbításra került a 
Csákvár, Szabadság tér 11. sz. alat-
ti üzlethelyiség bérleti jogviszonya, 
majd elfogadásra került a Csákvár 
Jövőjéért Közalapítvány megszűnési 

okának megállapításáról és az ezzel 
kapcsolatos döntések meghozatalá-
ról szóló javaslat. Zárt ülésen döntött 
a Képviselő-testület a szakmai elis-
merő címek adományozásáról. A ki-
tüntetések átadására az október 22-i 
önkormányzati ünnepség keretében 
kerül sor. 

A Képviselő-testület nyilvános ülé-
sén készült felvétel a Csákvári TV-ben 
látható, míg a nyilvános ülés jegyző-
könyve az önkormányzat hivatalos 
honlapján (www.csakvar.hu) olvas-
ható.

Kiss Jolán
címzetes főjegyző
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Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyil-
vánította október 1-jét az idősek vi-
lágnapjává. Ez az alkalom az idősek 
szeretetéről, tiszteletéről szól, vala-
mint felhívja a figyelmet arra, hogy 
odafigyeljünk az idősek problémáira 
és segítsük őket a mindennapokban.

Illés Szabolcs polgármester úr kö-
szöntőjében személyesen mondott 
köszönetet a jelenlevő ünnepeltek-
nek a sok fáradozásért, az életen át 
tartó gondoskodásért, és mindazért 

Ezúton szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy a településen 
elhelyezett térfigyelő kamerák 
rögzítik a közterületen történő 
rendbontást, randalírozást, sze-
metelést!

Több bejelentés érkezett arra vo-
natkozóan, hogy valaki a Szabad-
ság – Kálvária utcák környékén 
állati belsőségeket dobál szét a 
közterületeken, udvarokba!

Mivel az elkövető a kamerafelvé-
telek alapján beazonosítható, a 
rendőrségi feljelentést ezek után 
meg fogjuk tenni!

Kérjük fokozottan figyeljenek kis-
állataikra! 

Csákvár Város Önkormányzata

Figyelem-
felhívás

közterületi

rendbon-
tásra!

a sok jóért és szeretetért, amit éle-
tünk során tőlük kaptunk.

Ingmar Bergman, nagy hatású svéd 
filmrendező gondolatait idézte az 
idős korról, mely szerint az öregkor 
hasonlít a hegymászáshoz. Minél 
magasabbra hágsz, annál fáradtabb 
vagy, nehezebben kapsz levegőt. De 
sokkal jobban átlátod a dolgokat.

Ez a bölcsesség, amely egy életen át 
gyűjtött tapasztalatokból  szerezhető 

Idősek Napja

meg, új szempontokat mutathat ne-
künk. Ezért olyan fontos, hogy egy-
más mellett éljenek a nemzedékek, 
mert csak így lehet teljes az életünk.

Denk Viktória és Domoszlai Sándor 
operettörténettel színesített zenés 
műsorát láthatta a javában helyi 
idősotthonokból érkező népes kö-
zönség.

Felhívom azon ingatlantulajdonosok 
figyelmét, akik még nem tettek ele-
get házszámtábla kihelyezési kötele-
zettségüknek, hogy a tulajdonukban, 
illetve használatukban lévő lakóhá-
zas ingatlanok utcafronti épületré-
szén vagy a kerítésre a 
házszám jelzésére szolgáló 
táblákat szíveskedjenek hala-
déktalanul  felhelyezni!

Házszámtábla kihelyezésének sza-
bályai a 20/2016. (X.28.) önkor-
mányzati rendelet alapján:

13. § A házszámtáblát a gyalogos ka-
pubejáróval szemben állva, közterü-
letről, illetve a magánútról jól látható 
helyen, a házfalra vagy a közterület-
tel határos kerítésre kell elhelyezni.

14. § (1) Az ingatlantulajdonos köte-
les az ingatlant a megfelelő házszám-
táblával ellátni, és a  karbantartásá-
ról a saját költségén gondoskodni. A 
tábla kihelyezését a használatbavé-
teli engedély jogerőre való emelke-
dését követő 30 naptári napon belül, 
a szükséges cserét a hiány vagy meg-
rongálódás észlelésétől számított 15 
naptári napon belül a tulajdonos   kö-
teles elvégezni.

(2) A házszámtáblán a ház számo-
zásán kívül a közterület neve is sze-
repelhet, más szót vagy szöveget 
szerepeltetni tilos. A házszámozás 
tábláján a közterület elnevezése nem 
térhet el az önkormányzat határoza-
tában szereplő névtől.

15. § (1) A nem valóságos állapotnak 
megfelelő, hiányzó, vagy nem a 12. 
§-ban foglalt módon kifüggesztett 
házszámtáblák pótlására, lecserélé-
sére a jegyző a tulajdonost kötelez-
heti.

A házszámtábla felhelyezésével elő-
segítik az Országos Mentő Szolgálat, 
a Tűzoltóság, a Rendőrség munkáját 
is.

Bízom abban, hogy hatósági kötele-
zés elrendeléséről nem kell intézked-
ni a fenti szabályok figyelmen kívül 
hagyása miatt!

Kiss Jolán sk.
címzetes főjegyző 

Lakossági felhívás
házszámok kihelyezésére
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Ismét megkezdődött egy új tanév 
szeptember 1-jén reggel a tanévnyitó 
ünnepséggel. Nyolcadik osztályos tanu-
lóink vezették helyükre az elsős kisdiá-
kokat, akik nyakába kedves kis nyaklán-
cot akasztottunk, ezzel köszöntve őket 
az iskolában. A „nagy másodikosok” 
vidám, szívmelengető műsorral készül-
tek. Köszönjük szépen nekik is, szüleik-
nek is és a felkészítő pedagógusoknak 
is, hogy szebbé varázsolták ezt a napot! 
Hét új pedagógus és két pedagógiai asz-
szisztens kollégát köszönthettünk sora-
inkban, mindannyiunk nagy örömére.

Iskolánk épületében ráhangoló, csalo-
gató dekorációval kedveskedtünk ta-
nítványainknak. „Itt van az ősz, itt van 
újra…” felirat, és szeptember híres szü-
lötteivel, érdekességekkel feldíszített 
paravánok fogadták őket az első napon. 
Hamarosan diákjaink is készítettek őszi 
képeket.

Megtartottuk minden osztályban a 
szülői értekezleteket, és beindítottuk 
a szakköröket. Magyar, matematika, 
rajz-festő, természetbúvár, kézműves, 
német és családi életre nevelés szakkör, 
valamint énekkar működik iskolánkban, 
diáksportkör keretében kézilabdázhat-
nak és pingpongozhatnak a gyerekek, 
valamint angol nyelv tanulására is van 
lehetőség.

Szeptember az iskolában

Április óta szociális szakember is segít 
a gyermekeink jóllétének megteremté-
sében, fenntartásában. Nagy örömünk-
re, a bicskei Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ munkatársa, pszi-
chológus közreműködésével, szept-
emberben megkezdte iskolánkban a 
békés iskolák program alapján kidolgo-
zott foglalkozásokat. Ennek keretében, 
az osztályokban heti rendszerességgel 
tartanak majd a diákoknak játékos fog-
lalkozásokat bántalmazás megelőzés, 
konfliktuskezelés, és a kooperáció té-
májában. Az első két osztály 09.15-én 
kezdte el a programot, osztályfőnökük 
jelenlétében.

A „Domestos: Higiéniából Jeles” nyere-
ményjátékban 39. helyen végeztünk, 
így higiénia csomagot nyertünk, mely 
illatosítót, vízkőoldót, lefolyótisztítót és 
fertőtlenítő szert tartalmazott. Köszön-
jük szépen mindenkinek, aki az isko-
lánkra szavazott!

Gősi Tibor csákvári lakos, labdákat, és 
egy kiváló pingpongasztalt adományo-
zott iskolánknak. Köszönjük szépen az 
adományt!

A SOSO Földszer Kft. homokot ado-
mányozott az alsó tagozatos gyer-
mekeknek, amit hetedikes diákjaink 
eligazgattak. Köszönjük szépen, hogy 

Szappan átadása az évzárón
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a napfényes délutánokon önfeledten 
építhetnek várat, és nem ütik meg ma-
gukat, ha a csúszdán túl gyorsan sikerül 
lesiklani. 

Szeptember 13-án és 14-én rendben le-
zajlott a papírgyűjtés. Büszkék vagyunk 
nyolcadikos diákjainkra, akik kitartóan 
segítették a munkát.

Szeptember 17-én Klímanapot tar-
tottunk. A magyar Innováció és Ha-
tékonyság Nonprofit Kft munkatársai 
osztályonként életkornak megfelelő 
foglalkozásokat tartottak a gyermekek-
nek, a Helyi klímastratégiák kidolgozása, 
valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás elnevezésű projekt 
keretében.

Szeptember 24-én rendeztük meg a 
hagyományos Akadályversenyünket, 
amely az idén is nagyon jól sikerült. Az 
alsó tagozatosokat 7+2, a felsősöket 
9+2 állomás várta, sok-sok érdekes fel-
adattal, játékkal. A célunk az volt, hogy 
a gyermekek minél jobban érezzék ma-
gukat ezen a napon, közben pedig erő-
sítsük bennük az összetartozás érzését. 
Igyekeztünk minél több olyan feladatot 
kitalálni, amihez összefogásra van szük-
ség. Mi felnőttek is példát mutattunk, 
hiszen a diákok négy útvonalon közelí-
tették meg a Vadászkápolnát, az osztály-

főnökökön kívül 40 ember összehangolt 
munkájára volt szükség az esemény 
zökkenőmentes lebonyolításához. Az 
idén kicsit nagyobb volt az izgalom ami-
att is, hogy felső tagozatban egynapos 
osztálykirándulás volt az első helyezet-
tek jutalma. Most az 5.a és a 7.b osztály 
szerezte a legtöbb pontot, ők utazhat-
nak. A célban hagyományainknak meg-
felelően finom ételekkel várták a szülők 
az osztályokat, valamint íjászkodásra, 
tűzoltó autó megtekintésére, játékra, 
sportolásra is volt lehetőség. Köszönjük 
szépen a Pax Gyógyszertár vitamin fel-
ajánlását az egészségügyi állomáshoz, 
a védőnői segítséget, Önkormányza-
tunknak a sörpadokat, asztalokat, az 
Erdészetnek a lajtos kocsit, valamint az 
Erdészet és a Vadásztársaság munkatár-
sai segítségét a terület biztosításánál, a 
szülői felajánlásokat, a képviselő urak-
nak, a könyvtárosoknak, a tűzoltóknak, 
mentősöknek, polgárőröknek, nyugdí-
jas pedagógusainknak és nem utolsó 
sorban a Diákönkormányzat munkáját, 
Bakonyiné Soós Renátának a nagyon 
népszerű íjászkodási lehetőséget, és 
mindenkinek mindent, aki bármit is tett 
a nap sikeréért! Nagyon jó érzés, hogy 
Csákváron ilyen sok személyt lehet 
mozgósítani a gyermekekért. Sokáig 
eszünkbe jut majd ez a szép nap, amikor 
ismét sikeresen összefogtunk.

Szeptember 30-án délután tovább-
képzésen vett részt tantestületünk, a 
konfliktuskezelés témakörében. Bár az 
országos átlaghoz képest nem panasz-
kodhatunk, nyugodt iskolának számí-
tunk, igyekszünk mindig fejlődni, és 
minél több mindenre felkészülni. Kö-
szönjük a kedves szülőknek, hogy part-
nerek voltak, és megoldották gyerme-
keik felügyeletét!

Sok erőt, kitartást és jó egészséget kí-
vánok minden gyermeknek és minden 
családnak a 2021/22-es tanévre is!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Az 5.a osztály képviselői

A 7.b osztály képviselői
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Képünk van róla

2021. szeptember 25-én szombaton 
lovasaink nagy számban vettek részt 
a Pro Vértes Nonprofit Zrt. által- és 
egyesületünk közreműködésével 
szervezett, immár a XXI. – XXII. Mi-
hály-napi Lovas- és Pásztortalálko-
zón. Az idei és a tavaly elmaradt 
rendezvények lovas számait egyesü-
letünk; a Csákvári Lovasbarátok Köre 
Egyesület szervezte.

A megnyitó beszédet a fogathajtás 
bírói emelvénye előtt felsorakozó 
lovasok és pásztorok előtt Illés Sza-
bolcs, Csákvár polgármestere és 

Viszló Levente, a Zrt. vezérigazga-
tója tartotta. Aznap az idő végig ke-
gyes volt hozzánk. A megnyitó után 
két helyszínen kezdődtek el a lovas 
programok. Egy kisebb pálya a lovas 
ügyességi versengés, a nagyobb pá-
lya pedig a fogathajtás színtere volt. 
Volt egy harmadik helyszín is a dél-
utáni órákban. Ez a harmadik „pálya” 
a csíkvarsai legelő egy részén volt 
kijelölve „L” alakban úgy, hogy a be-
futó szakasz közel legyen a látogatók-
hoz. A résztvevő meghívottakon és a 
„hazai” lovasokon kívül Csákberény-
ből jöttek külön számmal a betyárok. 

Csákvári lovasok a Csikó akolnál 

Fotók: Némedi István
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Képünk van róla

Jó volt látni, hogy minden verseny-
számban sok volt a fiatal. Generációk 
nevelkednek így a ló-, a lovassport és 
az ezzel járó minden szépség mellett! 
Csak a számok tükrében: 50 lovas 
volt nyeregben,ezt a számot jellem-
zően a csákvári Csodabogyó lovarda 
12, a móri Bia Farm Lovasfarm 4, a 
csákvári Galagonya Lovasfarm 10, 
valamint a  Derengő Lovastanya 3 
lovasa tette ki, de volt több egyéni 
lovas is. Az ügyességi pályán külön-
számként Magosi Lilla tagunk dáma-
lovas bemutatót is tartott. A 13 fogat 
10 felnőtt és 16 gyermek hajtóval 
versengett az akadályhajtásban és a 

vadászhajtásban. Mindkét pályán a 
számok több órán keresztül folytak, 
melyet délután öt óra tájban a fogat-
hajtás helyszínén az eredményhirde-
tés zárt. A vágtában 7 lovas versen-
gett. Idén is egyesületünk lovasa volt 
a nyertes. Több hazai sikerről is be 
tudunk számolni. A díjakat Magosi 
István elnök és Bakonyi János alelnök 
adta át. 

Köszönjük mindazoknak a lovasok-
nak egyesületünkből és azon kívül, és 
nem-lovasoknak; a Lovasbarátoknak 
segítségét, akik segítettek a verse-
nyek lebonyolításában akár pályaépí-
tőként, akár bíróként, akár üdítők és 
ételek biztosításával. 

Tóth Pál
az egyesület alelnöke
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Eseménynaptár
2021.10.01. – 11.30.

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/

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Megnyitottuk templomunk ajtajait, személyesen találkozhatunk a templomban az 
éppen aktuális járványügyi szabályok betartása mellett. 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).
Karácsonyhoz közeledve, minden advent vasárnapi, 10 órai istentiszteletünkön 
zenei szolgálatokkal készülünk Krisztus születésének napjára.

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 legújabb püspöki ajánlás szerint nem szükséges, de szabad maszkban
részt venni az istentiszteleteinken, valamint továbbra is mellőzzük a
közös kehely használatát az úrvacsoravétel alkalmával.
Szeretettel várjuk istentiszteleteinkre!

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

OKTÓBER
13. 18.30 Férfikör (szerda) 
17. 11.00  Családi istentisztelet (vasárnap)
24. 11.00  Istentisztelet (vasárnap)
31. Reformáció ünnepe – közös ünnepi istentisztelet református testvéreinkkel – 
Kérjük, figyeljék a gyülekezeti hirdetéseket! (vasárnap)

NOVEMBER
7.    11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
10. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
14. 11.00 Családi istentisztelet (vasárnap)
17.  18.30 Férfikör (szerda)

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
péntek 17.00  Bibliaóra
péntek 18.OO 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)

Október hónap igéje:
„Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.„
Zsidók 10, 24

Csákvár-Gánt Tv
O K T Ó B E R  H A V I  M Ű S O R A

Október
Október
Október
Október
Október
Október
November
November

11. h.
14. cs.
18. h.
21. cs.
25. h.
28. cs.
1. h.
4. cs.

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

Mihály-napi Lovas- és Pásztortalálkozó
Aradi megemlékezés
Iskolai akadályverseny
Süsü Nap
Mihály-napi Lovas- és Pásztort. (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Halottak napi megemlékezés

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Nagy eseményre készültünk az Önkor-
mányzati Idősek Otthonában. Mester 
Erzsike néni unokája Möntör Máté 
gitárművész látogatott el az Intézmé-
nyünkbe. Előző napon egy picit ké-
szültünk, hogy az idősek is tájékozot-
tabbak legyenek ebben a műfajban. 
Hallgattunk kortárs és jazz zenekarokat 
is.  Máté a Zeneakadémián végzett, 
dzsesszgitár tanszakon. Előadómű-

2021. október 6-án 17 órakor a Turul 
Emlékműnél tartott koszorúzáson Illés 
Szabolcs, Csákvár város polgármestere 
és Fenyvesi Zoltán, a Forrás Rádió szer-
kesztője idézte fel az aradi vértanúk 
mártírhalálát, és annak üzenetét az 
utókornak.

„Az alábbi gondolatok jegyében emlé-
keztünk a Nemzeti Gyásznapon:
Az aradi 13-ak és az első magyar minisz-
terelnök vértanúsága azt üzeni nekünk 
és a jövendő magyarjainak, hogy az ál-
dozatként hullott vérből mindig új élet 
sarjad. És október 6-a arra is emlékez-
tet bennünket, hogy nincs az az erő és 
nincs az a hatalom, amely képes volna 

Képünk van róla

vészként koncertezik, zenét szerez és 
még tankönyvet is ír. A Snétberger Ze-
nei Tehetség Központ kurzusain is részt 
vett, ahol az előadóművészek nagyjai-
tól is tanulhatott. Magától Snétberger 
Ferenctől és Szakcsi Lakatos Bélától is. 

A Klebelsberg Intézet és a Nemzeti 
Tehetség Program ötszörös ösztön-
díjasa elbűvölte a hallgatóságot játé-

Nemzeti gyásznap

A jazz és a népzene találkozása

kával. Hálásan gondolunk az előadott 
népzenei repertoárra, a felcsendülő 
dallamok hallatán az otthon lakói is 
dalra fakadtak. Azt gondolom, hogy 
ilyen csodálatos kísérőjük még soha-
sem volt.

Köszönjük a zene nyújtotta élményt, 
önfeledt perceket szerzett a lakóknak 
és a dolgozóknak is.

A zene nyújtotta élmény igazi felüdü-
lést jelentett lakóknak és dolgozók-
nak egyaránt.

A  program „Köszönjük, Magyaror-
szág!” támogatásával valósulhatott 
meg.

GerKla

feltartóztatni minket, a saját útjukat 
járni akaró magyarokat. Merítsünk hát 
példát eleink példaadásából, őrizzük és 
gyarapítsuk mindazt, amiért ők meg-
haltak, ami ma már a miénk. Mert, ha 
hiszünk abban, hogy számít, amit mi 
tudunk hozzátenni a közöshöz, máris 
sokat tettünk közösségünkért, Csákvá-
rért és az egész nemzetért. Azt kívánom 
mindnyájunknak, hogy válasszuk mi is a 
helyes utat, legyünk hűek a hazánkhoz, 
és minden cselekedetünkben, dönté-
sünkben és választásunkban vezéreljen 
minket az aradi vértanúk példája!”

Illés Szabolcs
polgármesterFenyvesi Zoltán
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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:  november 1.

Csákvári Hírmondó

KÖSZÖNET

Hirdetések
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

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása. Tel.: +36-70-548-1602

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak 
segítségét, akik hozzájárultak Harsá-
nyi Donika műtéteihez.

Harsányi család

APRÓHIRDETÉS

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2021. szeptember 6-án Veigl György 
a Szilárd Gy. utcába,
2021. szeptember 9-én Bőcs Nóra a 
Széchenyi utcába,
2021. szeptember 11-én Máté Kelda 
Júlia az Akadémia utcába,
2021. szeptember 17-én Szabó Nán-
dor a Klapka Gy. utcába,
2021. szeptember 19-én Juhász Gré-
ta a Szabadság utcába,
2021. szeptember 22-én Forrai Lujza 
a Kossuth utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír■  Ingatlanközvetítés
■  Adás-vétel, kiadás-bérlés
■  Földhivatal előtti ügyintézés
■  Hivatali engedélyeztetési  
    eljárások
■  Épületfeltüntetési,
    bontási ügyintézés
■  Közművek átírása
■  Ingatlan-tanácsadás
■   Földmérés

2021. augusztus 8-13. között Ma-
gyarországon, emberpróbáló meleg-
ben rendezték meg a Szenior Tájfutó 
Világbajnokság futamait. A 38 ország 
közel 1500 sportolójával zajló küz-
delmek több távon és helyszínen 
folytak. A jellemzően városi sprint 
számnak tekinthető rövidtáv selej-

tezőjére és döntőjére Székesfehér-
váron került sor, ahol a zegzugos ut-
cákon, eldugott udvarokon, árkádok 
alatt haladó pályák különös koncent-
rációt, ugyanakkor nagy sebességet 
kívántak meg a versenyzőktől. Több 
szép hazai eredmény mellett külö-
nösen büszkék lehetünk arra, hogy 
a Veszprémi Honvéd Sportegyesület 
versenyzője, egyben az utánpótlás 
korú sportolók edzője, Molnár Zoltán 
F45 kategóriában második helyezést 
ért el – így a sprint távú férfi kategó-
riák egyetlen magyar dobogósa lett!

A Velencei-hegység Csala és Pákozd 
közötti területén, egy tájfutó szem-
pontból régóta nem használt részen 
került sor a középtáv döntőjére. A 
pálya nagy része nyílt terepen, bo-
zótfoltok és bokrok között vezetett, 
ha be is futott egy-egy erdős részre, 
a sűrűn felnőtt, szúrós aljnövényzet 

A csákvári Molnár Zoltán
két világbajnoki ezüstérmet

szerzett
nem engedett könnyű haladást és 
tájékozódást. Bár a kihívást tovább 
fokozta a hőség, Molnár Zoltán itt is 
kitett magáért, és top eredménynek 
számító 6. helyezést ért el.

A csütörtöki pihenőnap után a 
hosszútávú döntővel zárultak a vi-
lágbajnoki futamok. A Gém-hegyen 
rendezett eseményen továbbra sem 
kegyelmezett az időjárás, ennek el-
lenére Molnár Zoltánnak sikerült a 
bravúr, és ismét ezüstérmet szerzett 
F45-ben.

A majdnem egy héten át tartó, válto-
zatos kihívásokban gazdag verseny-
sorozatot a remekül szereplő magyar 
csapat összesen 4 arany-, 7 ezüst- és 
3 bronzéremmel zárta.

forrás:
Veszprémi Honvéd Sportegyesület


