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A bicskei Egyesített Családse-
gítő és Gondozási Központ- 
Kapcsolat Központ Család- és 
Gyermekjóléti Központ tájé-
koztatója.

Az indoklással ellátott javas-
latokat személyes beadással, 
postai úton vagy e-mailben 
2022. december 5. 12 óráig 
várják.

Csákvár Város Képviselő-testü-
letének írásos tájékoztatója.

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

Díjak, elismerő címek átadása
a megemlékezésen

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc alkalmából Csákvár Város Önkor-
mányzata október 23-án tartotta meg-
emlékezését, melyen Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő úr mondott ün-
nepi beszédet.  A visszaemlékezést kö-
vetően került sor a kitüntető, elismerő 
címek, díjak átadására. 

Csákvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a 216/2022. (IX.27.) 
határozata alapján „Csákvár Város Köz-
szolgálatáért Díj” elismerő címet ado-
mányozott Kiss Jolán címzetes főjegyző 
részére, aki 1980. november 10-től fo-
lyamatosan a közigazgatásban dolgo-
zott, a Csákvári Közös Önkormányzati 
Hivatalból ment nyugdíjba, ahol Csák-
vár, Gánt és Vértesboglár települések 
címzetes főjegyzője volt.

„Közigazgatási pályafutása során kü-
lönböző munkakörökben dolgozott, 
mint anyakönyvvezető, népesség nyil-
vántartó, szabálysértési előadó, jegyző, 
címzetes főjegyző. Anyakönyvvezető-

ként 22 év alatt nagyon sok családi 
ünnepséget megszervezett és lebonyo-
lított. Meghatározó személyisége volt 
munkahelyének és a hivatali közösség-
nek is. Munkáját lelkiismeretesen, a jog-
szabályi előírásokat betartva, precízen, 
a képviselő-testületek, a lakosság, az 
ügyfelek megelégedésére végezte, ma-
gas mércét állítva önmaga és a beosz-
tottai elé. Mindig lehetett rá számítani 
munkatársként és magánemberként is, 
hiszen a települések közéletében is aktí-
van részt vett. Kiváló kapcsolatot ápolt 
a társhatóságokkal, illetve a helyi civil 
szervezetekkel. Sportszeretete, egész-
ségkultúrája generációk számára állít 
példát.”

A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség 
munkájuk elismeréseként, kitüntetést, 
elismerést adományozott a Csákvári 
Polgárőr Egyesület Tagjainak. Az elisme-
réseket Ábele Márton, a Fejér Megyei 
Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságá-
nak Elnöke és Setét Vilmos, a Csákvári 
Polgárőrség Egyesület elnöke adta át. 
Kovács Pálné és Puszta János Polgárőr 
elismerésben, Bágyi József tárgyjuta-
lomban részesült.

A kitüntető címek átadását követően az 
ünnepség a „Benned él a magyarság” 
című zenés, irodalmi műsorral folytató-
dott Pelsőczy László színművész, Udvar-
helyi Boglárka és Kiss Tivadar operaéne-
kesek közreműködésével.

A megemlékezés végén koszorút he-
lyeztek el a Szabadság téri emlékműnél: 
Csákvár Város Önkormányzata, Csákvári 
Közös Önkormányzati Hivatal, Csákvári 
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde, Ester-
házy Móric Nyelvoktató Német Nem-

zetiségi Általános Iskola, Gánt Község 
Önkormányzata, Magyar Honvédség 6. 
Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 17. 
Zászlóalj, FIDESZ-KDNP Csákvári Alap-
szervezete, MSZP Csákvári szervezete, 
Magyar Népfőiskolai Collégium, Evan-
gélikus Egyházközség, Csákvári Tűzoltó 
Egyesület, Csákvári Polgárőrség. A ren-
dezvényen közreműködtek az Esterházy 
Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi 
Általános Iskola diákjai. 

Köszönjük, hogy együtt emlékezhet-
tünk!

IFJÚSÁGI DÍJ
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Csákvár Város Önkormányzata sike-
resen pályázott a Széchenyi Plusz Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív 
Program Plusz TOP_Plusz-1.2.1-21 
kódszámú, „Élhető települések” 
című felhívásra, melynek keretében 
281.92 millió forint, 100% intenzi-
tású, vissza nem térítendő  európai 
uniós támogatásban részesült. Az 
„Élhető település kialakítása Csákvá-
ron” című projekt eredményeképpen 
várhatóan 2023. április 30-ig 3 hely-
színen valósul meg környezettudatos, 
család- és klímabarát infrastrukturá-
lis fejlesztés, mely a város általános 
környezeti állapotának, településképi 
megjelenésének javításához, a lakos-
ság aktív szabadidős tevékenységé-
hez járul hozzá.

Az önkormányzatnak célja elősegí-
teni egy modern, élhető, 21. századi 
kisváros kialakítását tekintettel arra, 
hogy a beavatkozások területe alkal-
mas legyen a családok és a fiatalok 
számára szabadidejük hasznos eltöl-
téséhez, mindeközben a fejlesztések 
a környezeti fenntarthatóság követel-
ményeit szolgálják a települési zöld 
környezet megteremtéséhez. 

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2022. október 
25. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését, amelyen a két 
ülés között végzett munkáról és a 
lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentés elfogadása 
után döntöttek a képviselők az ön-
kormányzat által benyújtott, folya-
matban lévő pályázatokról szóló tá-
jékoztató tudomásul vételéről.

Ezt követően döntött a Képviselő-
testület az önkormányzat és intéz-
ményei 2022. évi költségvetéséről 
szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet, valamint a közterület-hasz-
nálatáról szóló 12/2017. (V. 30.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról, 
továbbá elfogadta a testület a helyi 
adókról szóló 20/2022. (X. 26.) ön-
kormányzati rendeletet.

A rendeletek megalkotását követően 
a település köztisztasági helyzetéről 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény 232. § (3) bekezdése alapján 
a Csákvári Közös Önkormányzati 
Hivatalban (a továbbiakban: Hi-
vatal) 2022. december 22. napjá-
tól 2023. január 6. napjáig között 
igazgatási szünet lesz, a Hivatal 
zárva tart.

Az igazgatási szünet bevezetésére 
az éves szabadságok kiadása és a 
költséghatékony működés érde-
kében van szükség.

A fenti időszakban a Hivatalban 
az ügyfélfogadás szünetel!

Kizárólag anyakönyvi ügyekben 
a  06-70-668-4753-as telefon-
szám hívható.

Kertészné dr. Tuska Tünde 
jegyző

Testületi hírek
és a környezet állapotáról, valamint 
az önkormányzati infrastruktúra el-
látottság helyzetéről szóló tájékozta-
tókat és az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia végrehajtásáról szóló 
beszámolót fogadta el a Képviselő-
testület.

A Képviselő-testület döntése alapján 
Csákvári Közös Önkormányzati Hiva-
talban 2022. december 22. napjától 
2023. január 6. napjáig igazgatási 
szünet került elrendelésre.

A Képviselő-testület elfogadta a 80 
éven felüliek karácsonyi ajándéko-
zásáról szóló ajánlattételi felhívást, 
amely a www.csakvar.hu oldalon 
elérhető. Az ajánlat benyújtásának 
határideje 2022. november 15-én 
12.00.

Csákvár Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete megtárgyalta az állati 
hulladékgyűjtő áthelyezésével kap-

csolatos tájékoztatást, amely alapján 
úgy határozott, hogy a Technoflor 
Service Hungary Kft. megkötött szer-
ződés végrehajtásával kapcsolatban 
a határidő hosszabbítását 2023. au-
gusztus 31. napjáig elfogadja. 

Végül a nyilvános ülés utolsó napi-
rendi pontjaként a Csákvár 1978/A 
helyrajzi számú, 8083 Csákvár, Sza-
badság tér 11. szám alatti üzlethe-
lyiséget, bérleti szerződésével kap-
csolatban fogadott el határozatot a 
Képviselő-testület.

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

Kertészné dr. Tuska Tünde 
jegyző

Igazgatási
szünet 
2022-2023

„Élhető település kialakítása 
Csákváron”

A projekt megvalósításával a vá-
rosközpont fejlesztés egy újabb 
mérföldkövéhez érkezik. A projekt 
eredményeként egy park, mint kö-
zösségi tér létrehozása valósul meg a 
település központjában, ahol helyet 
kap egy rendezvénytér a nagyobb 
események, koncertek megtartásá-
ra, továbbá egy új játszótér (mely-
nek központi eleme egy nagy hajó 
lesz, mellé hinta, sakkasztal és rugós 
játékok kerülnek elhelyezésre), egy 
rózsalugas és egy parkoló. Továbbá 
a Floriana téren kerékpáros pumpa-
pálya és futópálya kerül kialakításra, 
valamint megújul a Petőfi utcai ját-
szótér is. A kerékpáros pumpapálya 
a helyi lakosoknak és az idelátogató 
kerékpáros turistáknak nyújt további 
lehetőséget a szabadidő hasznos el-
töltéséhez.  A játszótereken vízvételi 
lehetőség kerül kialakításra és árnyé-
kolási megoldásokra is sor kerül a ki-
vitelezés folyamán. 

A projekt célcsoportja el-
sősorban Csákvár település 
lakossága és fiataljai, akik a 
fejlesztések megvalósításá-
val egy újabb lehetőséghez 
jutnak a szabadidő tartal-
mas és minőségi eltöltésé-
hez a saját lakóhelyükön. 
A Szabadság tér környe-
zettudatos fejlesztésének 
eredményeként egy olyan 
nívós, parkosított közterü-
let alakul ki, amely nemcsak 
a helyiek pihenését, kikap-
csolódását szolgálja, hanem 
a településre látogató turis-
ták gyülekezőhelye, talál-
kozási pontja is lehet kiváló 
közlekedési kapcsolatainak 
eredményeként.

A projekthez kapcsolódóan 
a közbeszerzési eljárás so-
rán kiválasztott kivitelező a 
PLANT-ORIENT 2022 Kft. A munkate-
rület átadás-átvételére 2022. októ-
ber 25-én került sor. A munkálatok 
megkezdődtek, melyek várhatóan 
2023. április végére befejeződnek. A 
projekt kapcsán sajtótájékoztató és 
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Díszcserje és -évelő kiültetés

Drótfonatos kerítés

Szobor számára kijelölhető hely (javaslat)

Szoliter faegyed (többtörzsű bokorfa)

Takaró cserjesáv

Gyephézagos burkolat

Szabadtéri mobil színpad
számára kijelölt hely (8x10 m)

Lombhullató- és örökzöld cserje kiültetés
takarás és háttér bizotsítás céljából

Fasor (nagy lombkoronát növesztő fajok)

Játszótér homok-
esésvédő burkolattal

Drótfonatos kerítés

Díszcserje és -évelő kiültetés

Fedett árok (NAGÉV-rács)

Gyephézagos burkolat

Információs tábla

Játszóelem: rugós játék

Dísztérkő burkolat

Térkő burkolat

Facsoport

Facsoport

Stabilizált szórt burkolat

Sakkasztalok
székekkel, padokkal

Rózsalugas

Díszcserje kiültetés

Gyephézagos
burkolat

Kétszárnyú kapu

Stabilizált szórt burkolat

Gyephézagos burkolat

SZABADSÁG TÉR

GYEPFELÜLET

GYEPES
DÍSZKERT

JÁTSZÓTÉR

PARK "ORIGÓ" ÉS

RENDEZVÉNYTÉR
Burkolati minta

testvérvárosok irányába forgatva
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Dísztérkő burkolat

Közvilágítási kandeláber

Térkő burkolat

Díszcserje és -évelő kiültetés

Takaró cserjesáv

Drótfonatos kerítés

Megújított térkő járda

Megújított zöldfelület

Megújított és
fejlesztett zöldfelület
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Drótfonatos kerítésMeglévő burkolt árok

Megújított vízelvezető árok

Megújított és fejlesztett zöldfelület

Megújított vízelvezető árok

Megújított és
fejlesztett zöldfelület

SZABADSÁG TÉR Meglévő térkő járda

GYEPES TISZTÁS
(LADBADÁZÓ RÉT)

ORVOSI
RENDELŐ

VÉRTES
MÚZEUM

Ivókút

Játszóelem: Gálya-hajó

Játszóelem: hinta

CSÁKVÁR, KÖZÖSSÉGI PARK ÉS PARKOLÓ KIALAKÍTÁSA
TOP PLUSZ 1.2.1-21-FE1-2022-00019 "ÉLHETŐ TELEPÜLÉS KIALAKÍTÁSA CSÁKVÁRON"

KIVITELI TERV

HELYSZÍN:

2; 9 2022. július hó

MEGRENDELŐ:

CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
+36 22 582 310
titkarsag@csakvar.hu

MEGRENDELŐ KÉPVISELŐJE:

ILLÉS Szabolcs 
polgármester

GRABAU KFT.
8000 Székesfehérvár, Álmos vezér u. 60.
tel.: +36 70 709 3511
info@gbrabau.hu

GENERÁL TERVEZŐ: GRABSITS Viktor 
felelős, vezető tervező

DOS STUDIO Tervező Iroda Kft.
postacím: H-1146 Budapest, Thököly út 150.
iroda: H-1033 Budapest, Meggyfa utca 29. FSZ.
tel.:+36 20 593 3474  /  +36 30 366 8636
emal: iroda.dosstudio@gmail.com

FELELŐS TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

MOLNÁR G. Levente
okl. tájépítészmérnök · K 01-5284
műemléki szakértő történeti kertek 
szakterületen 21-199
belsőépítész tervező

TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

ERDÉLYINÉ DOMBI Éva
MOLNÁR-VINCZE Vivien
TAPASZTÓ Lejla

RÉTFALVI-PAP Renáta
okl. tájépítészmérnök · K 16-0286

SZAKÁG:

TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

KERT- ÉS 
TÁJÉPÍTÉSZET

HELYRAJZI SZÁM: LÉPTÉK: DÁTUM:

CSÁKVÁR

TERVEZŐ KÉPVISELŐJE:

TERV TÍPUSA:

TERV MEGNEVEZÉSE:

KT

TERVTÍP.:

KCEV

PROJEKT KÓD: SZAKÁG:

-

TERVSZÁM: REVÍZIÓ: TERV MEGNEVEZÉSE:

0

DOSSTUDIO

MEGJEGYZÉS:
- A kivitelezési munkák megkezdése előtt a méreek a helyszínen ellenőrizendők.
- A kiviteli terv a szakági tervekkel együtt kezelendő.
- A kiviteli terv elválaszthatatlan része a vonatkozó műszaki leírás, amelyek együtt kezelendőek.
- A kiadott tervektől eltérni csak a tervező jóváhagyásával lehet.
- A beépítésre kerülő burkolatokról, felületekről és felületkezelésekről a kivitelezőnek mintafelületet kell készíteni, amelyet a megrendelőnek/építtetőnek
  és a tervezőnek jóvá kell hagynia.
- Az előre-gyártott elemek, berendezések beépítése során a mindenkori gyártó „Alkalmazástechnikai-, Beépítési útmutató”-ban leírtakat kell betartani.
- A meglévő fás szárú növények esetében, a gyökér védelmét (gyökérzóna) biztosítani kell. A gyökérzónán belül földmunka csak kézzel végezhető.
  Szükség esetén kertészeti szakember beavatkozása, és/vagy teherelosztó, taposás elleni burkolat építése is szükséges lehet az építkezés idejére.
- A tervezett földmunkák és egyéb munkálatok során kikerülő azonosítatlan tárgy, veszélyes anyag, régészeti lelet előkerülése esetén a terület biztosítása
   és őrzése mellett azonnal értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

Épületen belüli földszinti padlóvonal szintje: +- 0,00 = NINCS MEGHATÁROZVA mBf.
A környezetrendezési terv Balti feletti, abszolút magassági adatokat tartalmaz!
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   és őrzése mellett azonnal értesíteni kell az illetékes hatóságokat.
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sajtónyilvános projektnyitó esemény 
megrendezésére került sor.
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Képviselő-testületi döntések

A nap délutánján a Dallam AMI szer-
vezésében zeneiskolásaink koncert-
tel ünnepelték a zene világnapját az 
első és második évfolyamosok közre-
működésével.

Az október 8-i szüreti felvonuláson isko-
lánk tanulói szüleikkel és pedagógusok-
kal két állomáson vállalták a szíves ven-
déglátást, kínálást a közönség számára.  

Az iskolai Bozsik program keretében 
október 12-én és 19-én mintegy 80 ta-
nulónk – lányok és fiúk egyaránt – mér-
kőzött meg labdarúgásban (több kor-
csoportban) a Sportkombinátban. 

Aktív gyermekek mellé aktív pedagó-
gusok szükségesek, melynek apropó-
ján október 12-én pedagógusaink egy 
kisebb lelkes csoportja is „mozgásba 
lendült” az idei tanév első tantestületi 
tornáján.

Az október 14-ei Bolyai matematika 
csapatversenyen 24 tanuló vett részt 
a négy felsős évfolyamból. Ezen a 
megmérettetésen a diákok nem csak 
a megszerzett tudásukat, logikus gon-
dolkodásukat teszik próbára, hanem 
együttműködést, egymás véleményé-
nek elfogadását, meggyőzést is tanul-
nak. Faragó Jázmin, Kiss Lotti, Medgyesi 
Lilla és Nagy Gruber Perla alkotta nyol-

Őszi papírgyűjtéssel kezdtük az októ-
bert az iskolában. 3-án és 4-én segí-
tőkész nyolcadikos tanulóink is kivet-
ték részüket a cseppet sem könnyű 
munkából. Dacolva az időjárás vi-
szontagságaival szorgosan pakolták a 
diákok a kisiskola udvarán felállított 
konténerekbe a szülők által szállított 
papíradagokat.

Október 4-e az állatok világnapja al-
kalmából is fontos volt számunkra. 
Az alsós évfolyamok különféle prog-
ramokat szerveztek osztályaikon be-
lül. A kisebbek lerajzolták kedvenc 
állataikat. Olvasás órán előkerültek 
az izgalmas és tanulságos állatme-
sék. A 4.a osztályban több tanuló is 
kiselőadást tartott osztálytársainak 
a kedvenc állatáról. A kiadott feladat 
az volt, hogy minél több érdekes és 
ritkán hallott információt osszanak 
meg egymással! 

A negyedik évfolyamon, etika óra kere-
tein belül szó esett a felelős állattartás-
ról, az állatvédelemről és a különböző 
veszélyeztetett fajokról is. Természe-
tesen nem hiányozhattak a kedvenc 
plüssállatok sem ezen a napon! 

Október 6-án az iskolában a hetedik 
osztályosaink műsorával emlékez-
tünk meg az aradi vértanúkról. 

A „Csákvár Ifjúsági Díja” elis-
merő cím átadására 2023. év 
januárjában, a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából megrende-
zésre kerülő ünnepségen kerül 
sor. Az elismerő cím alapításá-
val és adományozásával az ön-
kormányzat elismerését fejezi 
ki azoknak a fiataloknak, akik 
a tanulás, a sport és a szabad-
idő kulturált, hasznos eltöltése 
terén kimagasló eredményeket 
értek el, és e teljesítményükkel 
Csákvár város jó hírét öregbítet-
ték és követendő példát állítot-
tak a jövő generációk számára. 
Az elismerő címből évente leg-
feljebb kettő adományozható.

Csákvár Ifjúsági Díja elismerő 
címben részesíthető a 25. élet-
évét be nem töltött magyar ál-
lampolgár csákvári lakos, illet-
ve csákvári csoport, szervezet, 
amelynek tagjai a javaslattétel-
re rendelkezésre álló határidőig 
a 30. életévüket még nem töl-
tötték be. A díj odaítéléséről a 
Képviselő-testület dönt, a díja-
zott személyére bárki javaslatot 
tehet.

Az indokolással ellátott szemé-
lyi javaslatok benyújthatók az 
önkormányzati kitüntetések, 
díjak alapításáról, adományozá-
suk rendjéről szóló 24/2016. (X. 
28.) önkormányzati rendelet-
ben foglaltakkal összhangban 
Illés Szabolcs polgármesternek 
címezve 2022. december 5-én 
12 óráig személyesen, vagy 
postai úton a Csákvári Közös 
Önkormányzati Hivatal címére 
(8083 Csákvár, Szabadság tér 
9.), elektronikusan titkarsag@
csakvar.hu e-mail címre küldve.

Csákvár Város Önkormányzata

Október az iskolában

cadikos csapatunk a megyei fordulóban 
az előkelő 10. helyen végzett. Köszönjük 
a Csákvár Tanulóiért Alapítványnak, 
hogy a szervezők által biztosított emlék-
lap mellett minden versenyzőt kisebb 
ajándékkal is megjutalmazhattuk. 

Október 14-16-ig továbbképzésen 
vettek részt iskolánk tanítói és tanárai 
Cegléden. A több napos képzés címe, 
Út a szabadsághoz: az állampolgári 
kompetenciák fejlesztési lehetőségei a 
közép- és kelet-európai rendszerváltoz-
tatások tükrében. A képzésen résztvevő 
12 pedagógus a tartalmas előadások 
mellett aktív részvételt kívánó módszer-
tani oktatáson is gyarapíthatta tudását. 
A drámapedagógiai foglalkozás során 
megszerzett tapasztalatokat különböző 
tantárgyak tanóráiba beépítve haszno-
síthatják. 

Antal Gergely (Gergő bácsi) érdekes és 
informatív előadásokat tartott az alsó 
és felső tagozatosoknak is a nyelvro-
konságról és a nyelvrokonokról a rokon 
népek napja alkalmából. A Gyermekek 
az előadás során többek között megta-
nultak köszönni hantiul és udmurtul is.

Október 21-én sikeres pedagógusminő-
sítés, október 27-én az első évfolyamo-
sok óralátogatása zajlott iskolánkban. 
Nagy öröm volt látni, milyen jól érzik 

Javaslat-
tétel 
„Csákvár 
Ifjúsági 
Díja” 
elismero
címre
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magukat a legkisebbek, milyen aranyo-
san figyelnek a tanórákon, igazi kisisko-
lássá váltak. Köszönjük szépen a Csuta 
Cukrászdának a pedagógusminősítés 
eseményhez biztosított sós teasütemé-
nyeket.

Az iskolában nyolcadikosaink közremű-
ködésével emlékeztünk meg az 1956. 
október 23-i eseményekről. A szüne-
tekben a közösségi térben korabeli do-
kumentumfilm vetítése jelenítette meg 
a történelmi eseményeket. Az október 
23-i városi megemlékezésen nemzeti 
ruhát viselő tanulóink koszorúztak.

Miután az igazgató asszony ismertette 
vezetői összefoglalóját az iskola neve-
lőtestülete számára, október 24-én 
délután került sor az összefoglaló vé-
leménynyilvánítására. A pedagógusok 
egyhangúlag támogatták Szajkóné 
Medgyesi Bernadettet abban, hogy az 
Esterházy Móric Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója-
ként folytassa tevékenységét az elkövet-
kező öt esztendőben.

Október 25-én az iskolai Halloween 
partyn körülbelül 70 (a német mellett 
angolul is tanuló) gyermek vett részt. 
Míg a társaság egyik fele „pókhálóban” 
kereste az angol szavakat a vidám hangu-
latú délutánon, addig a csapat másik fele 

hallooweeni kvízt töltött ki, illetve külön-
böző feladatlapokat oldott meg. Majd az 
összegyűjtött szavakból egy közös bingó 
következett. Emellett a tanulóknak lehe-
tőségük volt korosztályonként pohárból 
minél magasabb szellemkastélyt építeni, 
továbbá papírszellemet készíteni és lufi 
tököt díszíteni. 

Iskolánkban kiemelt szerepet kap a pá-
lyaorientáció, különösen felső tagozat-
ban, a hetedik és nyolcadik évfolyamon. 
Ennek jegyében hetedikeseink október 
20-án a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra szervezésében kiránduláson vehet-
tek részt Székesfehérváron, a Szent Ist-
ván Technikum Tanüzemében. A diákok 
hasznos információkat szerezhettek a 
szakképzés rendszeréről, az iskolában 
oktatott szakmákról,  továbbtanulási le-
hetőségekről. Emellett a pék- és cukrász 
szakma rejtelmeibe nyertek bepillan-
tást interaktív tevékenység keretében. 
A szakmai bemutatóval egybekötött 
gyakorlati foglalkozáson ki is próbálhat-
ták magukat tanulóink. A saját kezűleg 
készített finomságokat meg is kóstol-
hatták a gyerekek. 

Ugyanezen a napon nyolcadikosaink 
másfél órás foglalkozáson vettek részt 
szintén továbbtanulás témában, me-
lyet pszichológusok tartottak intézmé-
nyünkben. 

Október 27-én pályaválasztási szülői 
értekezletet tartottunk iskolánkban. A 
szép számban összegyűlt végzős diákok 
és szüleik elsőként megismerkedtek a 
választható iskolatípusokkal, majd azo-
kat a fontos dátumokat vettük sorra, 
amelyek keretbe foglalják a felvételi 
folyamatot. Az általános tájékoztatót 
követően az érdeklődők találkozhattak 
a különböző iskolatípusok képviselőivel, 
meghallgathatták rövid ismertetőiket, 
feltehették számukra a továbbtanu-
lással, pályaválasztással kapcsolatos 
kérdéseiket. Jelen volt többek között a 
Tóparti Gimnázium és Művészeti Szak-
gimnázium, a Ciszterci Szent István 
Gimnázium, a felcsúti Letenyey Lajos 
Gimnázium, Technikum és Szakképző 
Iskola, valamint a Szakképzési Centrum 
iskolái közül többen is bemutatták in-
tézményüket (Deák Ferenc Technikum 
és Szakképző Iskola, I. István Technikum, 
Váci Mihály Technikum, Szakképző Is-
kola és Kollégium, Vajda János Techni-
kum, Vörösmarty Mihály Technikum és 
Szakképző Iskola, Eötvös József Techni-
kum, Szakképző Iskola és Kollégium). A 
meghívott vendégeket Laci bácsi által 
felajánlott pogácsával kínálhattuk meg, 
köszönjük szépen! 

Az október 28-ai pályaorientációs napon 
gondosan előkészített és megszervezett 
programok keretében az iskola minden 

évfolyama életkorának megfelelően is-
merkedhetett különféle szakmákkal a 
meghívott vendégek és pedagógusaik 
segítségével.  E napon lehetőség nyílt 
többek között programozási élmény-
órán (Logischool) részt venni, a Székes-
fehérvári Szakképzési Centrum által biz-
tosított „emberméretű” pályaválasztási 
társasjátékkal játszani. Mindezek mel-
lett ki-ki összemérhette az ügyességét 
a tornateremben kialakított akadálypá-
lyán, a kisebbeknek pedig hatalmas él-
ményt nyújtott a parkolóban számukra 
biztosított nagyméretű munkagép. Ez-
úton szeretnénk megköszönni meghí-
vott vendégeinknek és iskolánk tanulóit 
saját műhelyükben vendégül látó szak-
embereknek, hogy az általuk választott 
hivatást bemutatták, és a gyerekek által 
feltett kérdéseket megválaszolták!  Kö-
szönetünket fejezzük ki a pályaorientá-
ciós nap sikeres lebonyolításában való 
közreműködéséért Boros Ferencnek, 
Borsányi Beának, Cseh Bognár Sándor-
nak, Fajd Bencének, Farkas Bozsik Gá-
bornak, Fűrész Tibornak, Gyuricza Zsu-
zsannának, Halász Tímeának, Kodolányi 
Borbálának, Magasi Annának, Magosi 
Istvánnak, Möntör Máténak, Páble 
Diánának, Pózsa Henriettnek, Rádl Pé-
ternek, Szabó Mercédesznek, a Bicskei 
Rendőrkapitányságnak és a SOSO Föl-
szer Kft-nek. 

Tartalmas, élményekben gazdag ok-
tóbert tudhatunk magunk mögött, 
sajnáljuk, hogy az őszi szünet az idén 
elmaradt!

Schöffer-Tökölyi Mónika 
és Csákány Melinda
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Tisztelt Csákváriak!

A 2022. május havi Hírmondóban út-
jára indult a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat cikksorozata, amelyben a 
csákvári jelzőrendszer tagjaival közö-
sen arra vállalkoztunk, hogy bemutas-
suk a gyermekvédelmi rendszernek a 
helyi szintű működését. Az elmúlt idő-
szakban, minden hónapban a csákvári 
jelzőrendszer egy- egy tagja (védőnők, 
bölcsődék és óvodák, általános iskola, 
családok átmeneti otthona) mutatta 
be a saját, intézményén belüli gyer-
mekvédelmi tevékenységét, hangsú-
lyozva a települési rendszerben betöl-
tött szerepét. 

Ennek a cikksorozatnak a következő 
részeként, a Csákváron is szolgálta-
tást nyújtó bicskei Egyesített Család-
segítő és Gondozási Központ- Kapcso-
lat Központ Család- és Gyermekjóléti 
Központ tájékoztatóját olvashatják:

A bicskei Kapcsolat Központ- 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
Szakmai Egységének bemutatkozása

A Család- és Gyermekjóléti Központ 
2016. óta látja el a gyermekvédelmi 
feladatkörét, a Bicskei járáshoz tar-
tozó tizenöt településen, a helyi Csa-
lád-és Gyermekjóléti Szolgálatokkal 
szorosan együttműködve. Feladatunk 
azon szolgáltatások nyújtása, mely 
hozzájárul a gyermek családban ne-
velkedésének elősegítéséhez. A gyer-
mek veszélyeztetettségének megelő-
zése érdekében a gyermek igényeinek 
és szükségleteinek megfelelő önálló 
egyéni és csoportos speciális szolgál-
tatásokat, ellátásokat nyújt.

• gyermekvédelmi hatósági intézkedé-
sekhez kapcsolódó feladatokat lát el: 
védelembe vétel, ideiglenes hatályú 
elhelyezés, nevelésbe vétel, utógon-
dozás esetén közreműködik hatósági 
intézkedésben: javaslattétel, eset-
menedzselési feladatok, támogatást 
nyújt a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezése érdekében

• szakmai támogatás nyújtása az ellá-
tási területén lévő család-és gyermek-
jóléti szolgálatoknak

• koordinálja a járás területén műkö-
dő jelzőrendszerek munkáját

• speciális szolgáltatásokat nyújt:
- kapcsolatügyelet
- készenléti ügyelet-telefonos

segítői munka
- jogi tanácsadás
- pszichológiai tanácsadás
- családkonzultáció, családterápia
- mediáció

- szociális diagnózis készítés
- óvodai és iskolai szociális

segítő tevékenység

A Család-és Gyermekjóléti Központ 
Szakmai Egységének a gyermekek és 
családjaik számára nyújtott szolgálta-
tásai térítésmentesen igénybe vehe-
tőek.

A családok jelentkezhetnek önként, il-
letve társintézmények irányíthatják a 
központhoz speciális szolgáltatásaink 
igényléséhez.

Kivételt képeznek a gyámhatóság ál-
tal, határozattal kötelezett kliensek. 
Együttműködés esetén egyéni neve-
lési – gondozási terv készül, és ennek 
alapján a klienssel, és a bevonható 
szakemberekkel közösen megoldást 
keres az esetmenedzser, és a család-
segítő. A megoldás lehetséges formái: 
intézményen belüli, illetve más társin-
tézményekkel közös esetkezelés. Ez 
folyamatos kapcsolattartást feltéte-
lez a klienssel, mely az otthonában, 
családlátogatások alkalmával, és a 
központ és a településeken biztosí-
tott irodában végzett szociális munkát 
jelenti. A szolgáltatás keretében vég-
zett tevékenységnek – a szolgáltatást 
igénybe vevő érdekében, mások sze-
mélyiségi jogainak sérelme nélkül – a 
szükséges mértékig ki kell terjednie az 
igénybe vevő környezetére, különö-
sen családjának tagjaira.

Bővebben a Család- és Gyermekjóléti 
Központ speciális feladatait szeret-
nénk a következőkben bemutatni.

Kapcsolatügyelet A kapcsolatügye-
let a felbomlott családok gyermekei 
számára biztosít lehetőséget, hogy 
mindkét szülőjükkel rendszeres kap-
csolatot tarthassanak. A bíróság és a 
gyámhatóság a felügyelt kapcsolattar-
tásokat az ügyeletre szabályozhatja, 
ha a szülők máshogy nem képesek 
egyezségre jutni, és konfliktusban 
állnak egymással. Semleges helyet 
biztosítunk a gyermek és szülő számá-
ra, hogy kellemes környezetben talál-
kozhassanak. Ehhez, szükség szerint 
segítséget kapnak a szakemberektől. 
Szolgáltatásunkat kéthetente szom-
bat délelőttönként nyújtjuk, előzetes 
megállapodás megkötése alapján.

Mediáció A mediáció módszere se-
gíthet azokban az esetekben, amikor 
két fél nem tud megegyezni     valami-
lyen ügyben (lehet családi, gazdasági 
stb. vita), de ugyanakkor motiváltak 
a helyzet megoldására. Egy harma-
dik személy, a mediátor segíthet egy 
mindegyik fél számára elfogadható 
megállapodás kidolgozásában. 

Jogi tanácsadás Bicskei járás terü-
letén lévő települések szolgálatainak 
kliensei számára ingyenes jogi tanács-
adást biztosítunk kéthetente csütör-
tök délután 14-től 15 óráig. Telefonos 
bejelentkezés szükséges.

Pszichológiai tanácsadás A Bicskei 
járás területén lévő települések szol-
gálatainak kliensei (mind felnőttek, 
mind gyermekek) számára ingyenes 
pszichológiai tanácsadás telefonon 
előre egyeztetett időpontban.

Családkonzultáció, családterápia 
A rendszerszemléletű megközelítés 
a családot tekinti a problémák kelet-
kezésének és a terápiás beavatkozás 
egységének. A terápia fókuszában a 
család és annak alrendszerei, illetve 
az egyén családi kapcsolatai állnak. 
Családterápiára nem minden eset-
ben jár az egész család. Az első ülésen 
fontos, hogy minden családtag ott 
legyen, aki érintett a problémában, 
de később, a terápia egy-egy szaka-
szában ideiglenesen a családnak csak 
egy része van jelen (pl. csak a szülők, 
csak a férfiak, csak a gyerekek). Ezek 
mindig ideiglenesek és a terápia újból 
és újból kiegészül a teljes családra. 

Szociális diagnózis készítés A csa-
lád- és gyermekjóléti központokban 
felveendő szociális diagnózisnak az 
a rendeltetése, hogy egy független 
szakértői vélemény által igazolja, 
hogy egy adott személynek egy bi-
zonyos szolgáltatásra szüksége van-e 
vagy sem. A diagnózis készítése során 
felszínre kerülő problémák kezelése 
érdekében megállapításra kerülnek 
azok a szolgáltatások, amelyek meg-
teremtik a fejlesztéshez, a normális 
működéshez szükséges feltételeket, 
továbbá meghatározásra kerül a meg-
valósítás határideje, megtörténik a 
célok elérését gátló és segítő erőfor-
rások, kockázatok számbavétele. A di-
agnózis elkészítésében az ellátottnak 
aktívan részt kell vennie, nélküle a 
terv nem készíthető el.

Óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenység Az óvodai és iskolai szo-
ciális segítő szolgáltatás ellátása a köz-
nevelési intézmény, valamint a csa-

Gyermekeink védelmében
lád- és gyermekjóléti központ közötti 
együttműködési megállapodás alap-
ján történik. Az óvodai és iskolai szoci-
ális segítő feladata segíteni a gyermek 
beilleszkedését, tanulmányi kötele-
zettségei teljesítését, az azt akadályo-
zó tényezők feltárását, a konfliktusok 
feloldását, a gyermek veszélyeztetett-
ségének kiszűrését a pedagógusokkal, 
gyermekvédelmi felelősökkel, szülők-
kel együttműködve. Az óvodákban és 
iskolákban kifüggesztett időpontban, 
hetente egyszer ügyfélfogadást tart.

Készenléti ügyelet-telefonos segítői 
munka Célja a Család-és Gyermekjó-
léti Központ nyitvatartási idején túl 
felmerülő krízishelyzetekben történő 
tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtá-
sa.  A telefonos készenléti szolgálat a 
Központ nyitvatartási idején túl hívha-
tó a 06-20-430-7990 telefonszámon. 
A telefonszám a bicskei járási telepü-
lések család-és gyermekjóléti szolgá-
latoknál kifüggesztésre került.

Az intézmény elérhetőségei:
Kapcsolat Központ 2060 Bicske, 
Ady Endre utca 2.

Telefon: 06 22 952-791
E-mail:  kapcsolatkozpont@bicske.hu

Ellátási terület:
Bicske, Csákvár, Alcsútdoboz, Bodmér, 
Csabdi, Etyek, Felcsút, Gánt, Mány, 
Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vértes-
acsa, Vértesboglár

Telefonos készenléti szolgálat, mely 
telefonos tanácsadást és tájékoztatást 
nyújt, a Család-és Gyermekjóléti Köz-
pont nyitvatartási idején túl felmerülő 
krízishelyzetekben: 06 20 430-7990

Ügyfélfogadási idő      

Hétfő 13.00 -16.00
Szerda        

                    
  8.30 - 12.00
13.00 - 17.00

Csütörtök    13.00 - 16.00
Péntek         8.30 - 12.00
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Országos Könyvtári Napok Csákváron

Hagyományainkhoz híven az idén is 
csatlakoztunk a könyvtárak őszi prog-
ramsorozatához. Október elején a 
nyitvatartáson kívül is hangos volt a 
könyvtár, minden napra jutott rendez-
vény. Az állatok világnapján két elő-
adással is vártuk az érdeklődőket: Az 
év madara - Klébert Antal, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park munkatársának vetítését, 
valamint A felelős állattartás - Omáscsik 
Orsolya, a „Ments meg” Oroszlányi Ál-
latvédő Egyesület elnökének előadását 
hallhattuk. A program előtt és után 
lehetőség nyílott beszélgetésre Győri 
Valériával, a r. ftzls. Bicske Rk. nyomo-
zójával.

Október 6-án, csütörtökön Papírszínház 
keretében A só című mesét mutattuk 
be a kicsiknek, amit kézműves foglalko-
zás követett: a színes őszi gyümölcsök 
természetesen sógyurmából készültek. 
Pénteken délután közönségtalálkozó 
volt Bosnyák Viktória írónővel és Du-
dás Győző illusztrátorral. A gyerekek 
nagy kedvencei most is elvarázsolták 
a közönséget, a szülőket éppúgy, mint 
csemetéiket. Sok vidámsággal fűsze-
rezve, játszva fejlődött nyelvérzékük, 
fantáziájuk. Hatalmas sikere volt Győző 
helyszínen készített rajzainak, Viki tréfás 
előadásának.
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Országos Könyvtári Napok Csákváron

Szombaton délelőtt Esterházy Napot 
tartottunk. A könyvtárban gyülekeztünk, 
majd ellátogattunk a Csákvár Emlékház-
ba, ahol Tóthné Marika irányításával a 
családi fotók megtekintése volt a prog-
ram. Utána séta következett az Esterházy 
kastélyban és a parkban, Mészárosné 
Ágoston Ildikó idegenvezetésével.

A vasárnap volt rendezvénysorozatunk 
fénypontja, mikor is Gombóc Artúr csa-
ládi napot tartottunk, a tavalyi Süsü nap 
mintájára. 10 órakor a nyári olvasmány-
pályázat eredményhirdetésén Gombóc 
Artúrtól és Pom Pomtól vehették át a 
díjazottak nyereményeiket. Minden 

Könyvtárunk „Helytörténeti esték” so-
rozatában Kunstár Béla tartott előadást 
október 20-án „Csákvár a II. világhábo-
rúban” címmel. Ha bárki valamilyen ok-
ból  nem tudott rajta részt venni, a tanár 
úr ebből a témából írt szakdolgozatát 
könyvtárunkban megtalálja.

résztvevő kapott ajándékot. Két vendé-
günk délig velünk is maradt, addig játé-
kos sorversenyekkel telt az idő. Bederna 
Vilmosnak és Németh Ibolyának kö-
szönhetjük a nagy csokiosztást. Bőven 
fogyott a Csákvári Csárda linzere és a 
Csuta Cukrászda pogácsája is, amit ez-
úton köszönünk. Innivalónak a Buncsák 
szódával készült szörpökből, és az álta-
lunk főzött teákból lehetett választani. 
Csukás Istvánra emlékezve mesét vetí-
tettünk a színházban, majd kézműves 
foglalkozásokkal telt a délután. Nagyon 
jól sikerült ez a nap is. Lehet, hogy jö-
vőre Micimackót hívjuk meg? No, de ez 
legyen meglepetés!
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Képünk van róla

Csákvár Város Önkormányzata 2022. 
október 6-án, csütörtökön 17.00 órától 
a Szabadság téri Emlékműnél tartotta 
az aradi vértanúk tiszteletére rendezett 
megemlékezését. 

Az ünnepségen az 1849-ben Aradon 
kivégzett szabadságharcosokról - ara-
di tizenhárom -, az ugyanekkor Pesten 
meggyilkolt Batthyány Lajosról, Ma-
gyarország első alkotmányos minisz-
terelnökéről, valamint Aradon, de más 
időben kivégzett honvédtisztekről, ve-
zérőrnagyról -  aki a várbörtönben lelte 
halálát – emlékeztünk, s mindazokról, 
akiket Julius Jacob von Haynau osztrák 
hadvezér irányította megtorló akciók, 
tevékenységek következtében életüket 
vesztették. A kivégzettek száma a 150 
főt is elérhette, a bebörtönzötteké pe-
dig 1000-1200 körülire tehető. 

Illés Szabolcs polgármester ünnepi be-
szédében kiemelte, hogy bár a vértanúk 
között volt horvát, osztrák, örmény, né-
met, magyar és szerb, mégis mindany-
nyian lelkükben magyarrá lettek, mert 
értették ennek a nemzetnek a szabad-
ságvágyát, hitték az igazságát és készek 
is voltak ezért meghalni. Mert tudták és 
tetteikkel nekünk is megüzenték, hogy 
a szabadság az egyetlen éltető erő, 
amelyben kiteljesedhet az ember és a 

Möntör Máté nagysikerű és virtuóz gi-
tárjátékával kápráztatta el a nagy számú 
közönséget a Vértes Múzeum Baráti 
Köre által szervezett beszélgetésen.

Tóth Árpádné Marika szervező által 
vezetett délutánon, immár többedszer 
köszönthette az ifjú csákvári tehetsé-
get, akire méltán büszke lehet a szülő-
városa. A jelenleg Budapesten élő, de a 
csákvári értéktárba tartozó jazzgitáros, 
már az elején megtalálta a közönséggel 
a közvetlen kapcsolatot. Választékos 
előadásában magas szintű zenei tudás-
ról és művészi alázatról tett tanúbizony-
ságot. Nagy tisztelettel beszélt mestere-
iről, zenésztársairól. Saját műveit mély 
átéléssel mutatta be.

Több zenei albumot készített már, mely-
nek borítóit Némedi István csákvári fo-
tóművész nagyszerű felvételei díszítik. 
Kiadványokat is megjelentetett, ame-
lyekből tanárai iránti tisztelet és a jazz 
műfaja iránti elkötelezettsége tanús-
kodik. Olyan könyveket is szerkesztett 
magyar és angol nyelven, amelyet tan-
anyagként használnak több egyetemen 
is.

Az alkotást kedveli, mindig az új dolog 
létrehozása érdekli a legjobban. 

társadalom. Így fogalmazott: „Magam 
is hiszem, hogy mai világunkban lét-
fontosságú az emlékezet, mert megha-
tározza a jelenünket és meghatározza 
nemzetünk jövőjét. A magyar történe-
lem tele van hősiességgel, hazaszeretet-
tel és fő meghatározója a feltétel nélküli 
szabadságvágy.”

A polgármester emlékező gondolatait 
követően Molnár Erik színművész meg-
emlékezését hallhatta a közönség, aki 
felidézte az aradi vértanúk alakját és 
utolsó szavait. Az eseményen részt vett 
Simon László főispán, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal vezetője is. 

Az ünnepség végén koszorút helyeztek 
el az emlékműnél: Csákvár Város Ön-
kormányzata, Fejér Megyei Kormány-
hivatal, Csákvári Közös Önkormányzati 
Hivatal, Csákvári Mese-Vár Óvoda és 
Bölcsőde, Esterházy Móric Nyelvoktató 
Német Nemzetiségi Általános Iskola, 
Gánt Község Önkormányzata, Magyar 
Honvédség 6. Sipos Gyula Területvé-
delmi Ezred 17. Zászlóalj, FIDESZ-KDNP 
Csákvári Alapszervezete, MSZP Csákvári 
szervezete, Csákvári Lovasbarátok Köre 
Egyesület, Csákvári Polgárőrség. A ren-
dezvényen közreműködtek az Esterházy 
Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi 
Általános Iskola diákjai.

Aradi Vértanúk emléknapja

Mérhetetlen szorgalmát bizonyítja a 
megszerzett tudásának átadására való 
törekvése.

Mesélt koncertjeiről, a májustól októ-
berig tartó 21 ezer kilométeres útjáról 
a turnébusszal. Játszik jazz- és popfor-
mációkban, sőt színházi produkciók-
ban is vállalt már szerepet zenészként. 
(Csákváron is szépen szavalt iskolás ko-
rában!) Legfontosabbnak a saját maga 
által szerzett dalokat tartja, mert úgy 
véli, azokkal hagyhatja itt magából a 
legtöbbet.

Természetesen a lelkes közönség ráadást 
is kért. Ebben Máté megmutatta magas 
színvonalú improvizatív képességét is.

A hangverseny végén a szerencsés 
hallgatók telefonszámaikkal nyerhet-
tek  Máté által felajánlott saját CD-ket, 
kiadványokat és a fődíj az általa készí-
tett zenei társasjáték volt. (Remek zenei 
fejtörő, minden zeneiskolásnak, zenét 
szerető embernek ajánljuk a karácsony-
fa alá!)

A résztvevők nevében köszönjük ezt az 
élvezetes délutánt! További sikeres pá-
lyát kívánunk! 

Kunstár Béla és Irénke

Zenés beszélgetés az emlékházban

2022. november 1-jén 16:00 órakor tar-
tott halottak napi megemlékezésen Illés 
Szabolcs polgármester mondott emlé-
kező beszédet, Gerendai Sándor espe-
res plébános és Szebik Károly evangéli-
kus lelkész tartott istentiszteletet, majd 
együtt mondtak imát az elhunytakért, 
a gyászolókért és a hozzátartozókért.  A 
Képviselő-testület megjelent tagjai, a civil 
szervezetek képviselői és a jelenlévő meg-

emlékezők virágokkal és mécsesekkel 
keresték fel az evangélikus temetőben a 
köztemetettek parcelláját, a katolikus te-
metőben a Nagykeresztet, a református 
temetőben a Hősi Emlékművet, majd a 
Kastélypark-beli Megbékélés Helye Em-
lékműnél és a Szabadság téri  Hősi emlék-
műnél rótták le kegyeletüket.

Halottak napi megemlékezés
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2022. október 8-án rendezte meg vá-
rosunkban a 29. szüreti fesztivált a 
Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület.

A gyülekezés  az Esterházy-kastély hatsó 
parkjában volt, ahonnan 12 fogat és 70 
lovas nyeregben indult el.

A javarészt csákváriakból álló menethez 
több településről csatlakoztak lovasok 
és fogatok. A zenészekkel, táncosokkal, 
cigányokkal, valamint a nosztalgia kocsi-
kon ülőkkel együtt a vonulók létszáma 
megközelítette a 200 főt.

A felvonulókat mind a nyolc helyszínen 
vendéglátók és érdeklődők várták. Több 
helyen a szülői munkaközösségek süte-
ményekkel és italokkal fogadták a részt-
vevőket. Minden megállónál táncoltak 
és énekeltek a csőszlányok, akik két és 
fél hónap felkészülés után, az erre az al-
kalomra varratott népviseletben léptek 
fel. A sort a csikósok vezették, ahol a tér 
engedte, ott bemutatót is tartottak. A 
Floriana téren hosszabb csikósbemu-
tatóval tudták elkápráztatni az egybe-
gyűlteket. Külön érdekessége volt az az-
napi fesztiválnak, hogy két, ötven évvel 
ezelőtti csőszlegény most is lóra ült, és 

saját lovukon, viseletben tisztelegtek a 
nagyközönség elött, sőt még azt is meg-
mutatták hogy a karikással is tudnak 
bánni. Név szerint is megemlítjük őket: 
Magosi János Csinos nevű lován és Mé-
száros Sándor Durcás nevű lován vett 
részt a bemutatón. Sanyi mellett ott 
volt a felesége, Ildi is, aki 1972-ben mint 
párja volt ott az akkori szüreti felvonu-
láson. Szerencsére egész nap kellemes 
idő volt.

A felvonulás utolsó állomása a Csák-
vári Csárdánál volt, ahol Margit nénit 
megint sikerült kihívni egy közös fotó 
erejéig.

Sajnos az idei évben már nem lehetett 
velünk Gyökeres Ferenc, egyesületünk 
alapító tagja. 

A felvonulást a sportcsarnokban bál kö-
vette. A rendezvény alatt levetítettük 
az 1936-tól fellelt szüreti felvonulásos 

Képünk van róla

képeket. Közel 300 ember érezte jól 
magát. A várt tombolasorsolás éjfélkor 
kezdődött.

Köszönet a közreműködőknek, a tom-
bolákat felajánlóknak és mindenkinek, 
aki bámely formában segítséget nyúj-
tott a felvonulás és a bál szervezésében, 
lebonyolításában!

Magosi István elnök
Bakonyi János alelnök

Tóth Pál alelnök

Szüreti felvonulás
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Eseménynaptár
2022.11.1. – 12.31.

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 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

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 Segélyszer-
vezet közreműködésével a régi parókia épületét rászoruló menekült családok 
számára. 
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet közvetlenül támogathatják az egyhá-
zunk 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 informáci-
ók és lelki anyagok segítenek híveinknek lelki táplálékhoz jutni.
A portál címe: www.evangelikus.hu

NOVEMBER 
6.    11.00  Úrvacsorai istentisztelet (vas.) 
13. 11.00  Istentisztelet  (vas.)
20. 11.00  Istentisztelet • Örök élet vasárnapja, halottak napi megemlékezés (vas.)
27. 11.00  Istentisztelet Advent 1. vasárnapja

DECEMBER
4.   11.00  Úrvacsorai istentisztelet (vas.) 
11. 11.00  Istentisztelet  (vas.)
14. 18.00 Férfikör (szerda)
18. 11.00  Istentisztelet  (vas.)

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

November hónap igéje:
„Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy 
rossz, akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek 
mondják, akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy 
keserű!”
Ézsaiás próféta 5, 20

Városi Advent

2022. december 4-én, vasárnap 15 órától 
a Floriana Könyvtár és Közösségi Házban.
15.00 órától kézműves vásár
15:30 – 17:00 MIKULÁS érkezése 
17:00 Gyertyagyújtás
17:15 ZSÉDA
A program alatt vendégfogadás:
forralt bor, tea, sütemény.

V Á R O S I
A D V E N T

2022. december 4-én, vasárnap 15 órától 
a Floriana Könyvtár és Közösségi Házban.
15.00 órától kézmuves vásár
15.30 – 17.00 MIKULÁS érkezése 
17.00 Gyertyagyújtás
17.15 ZSÉDA

A program alatt vendégfogadás:
 forralt bor, tea, sütemény.

Adventi gyertyagyújtás 
17 órakor a Szabadság téren 

2022. november 27.
2022. december 4.
2022. december 11.
2022. december 18.
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A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesü-
let  meghívására  Csákvárra érkezett 
Romsics Ignác történészprofesszor, 
egyben az új arculattal megjelenő 
HISTORY magazin főszerkesztője és Ko-
csis András Sándor, mint a lap kiadója.

A tűztorony zsúfolásig megtelt elő-
adóterme adott helyet az érdeklő-
dő hallgatóságnak. Tóth Árpádné 

Lelket és szemet gyönyörködtető él-
ményben volt része azoknak, akik 
október 14-én késő délután ellátogat-
tak a Vértes Emlékházba. A falakon 
bámulatos fotók. Roxy, a már világ-
hírnek örvendő vérteskozmai róka 
életének egy-egy pillanatai. A több 
ezer képből kiválasztott néhány fotó, 
amelyek elmesélik mindennapjait: 
Roxy, ahogy benyújtja a mancsát egy 
rothadó farönk belsejébe, hogy ott el-
érje a falatot; Roxy, ahogy a parasztház 
tornácának padján az előre beállított 
fényekben körbe kémlel; Roxy, ahogy 
egerekre vadászik az omladozó épület 
falai között; Roxy, ahogy kikukucskál a 
fenyőfa törzse mögül; Roxy, ahogy vi-
zet lefetyel a kis merülőmendencéből.

Néhány feledhetetlen pillanat, és a pil-
lanatokat elleső művész, Radisics Milán, 

Az angol Brandon Thomas „Charley 
nénje” című zenés vígjátékával indult 
Csákváron az idei őszi évad. A Manda-
la Dalszínház Mikó István Jászai-díjas, 
Érdemes és Kiváló Művész rendezésé-

bevezetőjét követően a meghívott 
előadók rövid tájékoztatójukban el-
mondták a lap megjelenésének cél-
ját és körülményeit, majd válaszol-
tak a jelenlévők kérdéseire. Ennek 
során a professzor úr kitért az első 
világháború kitörésének oksági ösz-
szefüggéseire, a magyar hadba lépés 
körülményeire, az európai nagyha-
talmak a német, orosz, brit, francia, 

balkáni érdekérvényesítési törekvé-
seire, amelyek eszkalálták a helyinek 
szándékolt háborút. Így világhábo-
rúvá szélesedett, és hazánk számára 
tragikus következményekkel zárult. 
Területének és lakosságának kéthar-
madát elveszítette. Ebben az idő-
szakban  a történelmi Magyarország 
területén a magyar ajkú népesség 
a teljes lakosság létszámából csak 
mintegy 48%-ot képviselt.

Az Olaszországban vívott isonzói csa-
táról, a caporettói áttörésről, amely 
során a Monarchia csapatai áttörik 
az olasz frontot, és egészen a Piave 
folyóig nyomulnak előre. Beszélt a 
magyar katonák hősiességéről, de 
a jelentős veszteségekről is. Meg-
említette, hogy a Magyar Királyság 
része volt az akkori Horvátország is, 
a magyar parlamentben 40 horvát 
képviselő is ült, és képviselték népük 
érdekeit,  de az itt hozott törvények 
Horvátországot is kötelezték.

Érdeklődésre beszélt arról, hogy a 
történettudomány nem egzakt tudo-
mány, azt az egyes országok aktuális 
politikai vezetése akár napi érdekei 
szerint is képes más nézőpontokkal, 
hangsúlyváltásokkal eltéríteni a tu-
dományosnak elfogadott középtől. 
Manapság vannak úgynevezett diva-
tosnak mondható irányzatok a tör-
ténészi felfogásokban, hangsúlyok-
ban, ezek átmeneti „népszerűségre 
törekvő” megközelítések, de aztán a 
kritikák következtében le is kerülnek 

a napirendről, a nyílvánosságból. Az 
1956-os magyar események érintése 
során elmondta, hogy ez igen bo-
nyolult és különleges esemény volt, 
mert vitán felül áll, mint hogy felke-
lés a szovjet megszállás ellen, Rákosi 
diktatúrája ellen, de pl. nem volt egy-
séges cél, ideológia, mint ahogyan a 
Corvin közben együtt harcolt a kom-
munista fiatal, és a teljes politikai 
fordulatért harcoló forradalmár is a 
szovjet tankok ellen. 

Magyarország fejlődését, gyarapo-
dását egy korábbi előadásának is-
mertetésével, a GDP (bruttó nemzeti 
termék) növekedésével  illusztrálta, 
amely megmutatta, hogy 1945-ig a 
magyar növekedés megfelelt az Eu-
rópai átlagnak, 1945 után,  bár óriási 
a fejlődés különösen a „Kádár kor-
szakban”, de attól némileg elmarad. 
Hozzátette, hogy a jövedelem elosz-
tása viszont lényegesen  egyenlete-
sebb,  társadalmilag igazságosabb, a 
nagy vagyoni különbségek lényegé-
ben megszűntek.

Még több kérdés is elhangzott, de 
terjedelmi okok miatt, már azokra 
nem tudunk kitérni.

A meghívottak végezetül ajánlották 
a HISTORY magazint, amelyben tö-
rekedni fognak a fentiekhez hasonló, 
és egyéb igen izgalmasnak igérkező 
történelmi kérdések ismertetésére, 
publikálására, a tudományos objek-
tivitásra.

Teltházas beszélgetés

aki a National Geographic munkatársa-
ként megtanulta, hogy egy kép akkor jó, 
ha történetet mesél el, és az érzelme-
inkre hat. Jól megtanulta a leckét.

Órákig hallgattuk volna művésszé vá-
lásának történetét, mint ahogy Viszló 
Levente megnyitón elhangzott gondo-
latébresztő szavait is, aki saját élmé-
nyein keresztül mutatta be a fotózás 
rejtelmeit. A megismételhetetlen pil-
lanatot, ami csak ott, csak akkor, örök 
időkig megmarad. És hallgattuk volna a 
végtelenségig Fendrich Veronika hang-
ját, aki Edith Piaf sanzonokkal tette fe-
ledhetetlenné a megnyitót. 

Köszönet Tóth Árpádné Marikának és 
munkatársainak, hogy ismét egy csepp 
kultúrával ajándékoztak meg bennün-
ket. 

Rókalány a falakon

Képünk van róla

ben mutatta be a darabot, mely osztat-
lan sikert aratott a közönség körében. 
A kiváló előadást vastapssal köszönték 
meg a színházrajongók.

Charley nénje
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Kiadó: 
Csákvár Város Önkormányzata

Telefon: (06 22) 582 310
Szerkesztőség: Floriana Könyvtár

Csákvár Szabadság tér 9/a.

Készült: Kék Elefánt Nyomda
Székesfehérvár, Jancsár köz 2.

Tel./Fax: (06 22) 338-674
kekelefantnyomda@gmail.com

Szerkesztő-bizottság elnöke:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:

Veszelovszkyné Varsányi Margit
Majorné Kiss Mónika

Némedi István
Kiss Melinda

Krauszné Németh Mónika
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: december 1.

Csákvári Hírmondó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hirdetések

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

akik Járó János temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, rész-
vétüket bármilyen módon kifejezték.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Németh Károlyné szül. Kiss 
Julianna temetésén részt vettek, sír-
jára koszorút, virágot helyeztek el és 
mély fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

APRÓHIRDETÉS

Az akciós ajánlat 2022. október 1-től a készlet erejéig 
érvényes a CsákvárBike és a VelenceBike üzleteinkben! 

Az akcióban szereplő kerékpárok listáját, a pontos kedvezményeket és 
minden további információt megtalálsz a 

www.bringacsere.hu oldalon

Az akciós ajánlat 2022. október 1-től a készlet erejéig 
érvényes a CsákvárBike és a VelenceBike üzleteinkben! 

Az akcióban szereplő kerékpárok listáját, a pontos kedvezményeket és 
minden további információt megtalálsz a 

www.bringacsere.hu oldalon

Az akciós ajánlat 2022. október 1-től a készlet erejéig 
érvényes a CsákvárBike és a VelenceBike üzleteinkben! 

Az akcióban szereplő kerékpárok listáját, a pontos kedvezményeket és 
minden további információt megtalálsz a 

www.bringacsere.hu oldalon

LEGYEN MINDENKINEK
BOLDOG A KARÁCSONY!

Gólyahír

Örömmel tudatjuk, hogy megér-
kezett...

2022. október 12-én Balogh 
Áron a Bem utcába.

Isten hozta a kis jövevényt!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
(Csákvár, Szilárd Gy. u. 3.; Tel.: 22/254-892, 30/225-8578)
tartósélelmiszer-gyűjtést szervez annak érdekében, hogy

karácsonykor minél kevesebb embernek kelljen nélkülöznie.
Ha Ön megteheti, és szeretne segíteni,
 kérjük, hogy élelmiszer-felajánlását 

(pl.  liszt, kristálycukor, olaj, tészta, rizs, konzerv, szaloncukor stb.) 
juttassa el a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz

(Csákvár, Szilárd Gy. u. 3.; Tel.: 30/225-8578)
2022. december 16-ig.

A felajánlott élelmiszerekből összeállított 
csomagokat karácsony előtt rászoruló csalá-

doknak szeretnénk átadni.
SEGÍTSÉGÜKET A CSALÁDOK NEVÉBEN

ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!


