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ISKOLAI HÍREK

Ismertető a települést érin-
tő pályázati munkálatokról és 
ezek anyagi forrásairól.

 
Színes iskolai beszámoló és ta-
nulóink versenyeredményei.

Csákvár Város Képviselő-testü-
letének írásos tájékoztatója.

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

Karácsonyi köszöntő
Simon András, magyar grafikusművész 
egyszer így foglalta össze életünk és va-
lónk lényegét:

„Az egyedüli dolog, amiért érdemes 
ezen a földön élni, az az, hogy az ember 
tudjon szeretetet adni és elfogadni is. 
Csak ez teheti boldoggá az embert.”

Meggyőződésem, hogy ezek a gondo-
latok így karácsony előtt még inkább 
felértékelődnek, hiszen a karácsony a 
szeretet ünnepe. Milyen egyszerűen is 
hangzik szeretet adni és kapni, és mégis 
milyen nehéz ezeket megvalósítani. Hi-
szen azt gondoljuk, hogy a szeretet ter-
mészetes, de a mindennapjainkban va-
lahogy mégsem mindig jelenik ez meg. 
Mert kitölti életünket az iskola, a mun-
kahely, a család, az aggódás, a hétköz-
napi problémáink. Ezeket a napokat úgy 
nevezzük, hogy a szürke hétköznapok.

A karácsony azonban egymáshoz vezet 
bennünket, így nem csak egy ünnepről 
beszélünk ilyenkor, hanem egy külön-
leges érzésről is. Egy jó érzésről, amely 
eltölt bennünket ezekben a napokban. 
Ezért fontos, hogy a szépséget ne csak 
az ajándékok nagyságával mérjük, ha-
nem egy olyan ajándékkal is, amiből 
mindenki részesülhet, és amit mindenki 
adhat, ez pedig a szeretet.

Mindannyian tudjuk, hogy így advent 
idején, amikor gyertyát gyújtunk az 
adventi koszorún, a várakozást, a nyu-
godt készülődést kellene előtérbe he-
lyeznünk. Mégis, ahogy nehéz a szürke 
hétköznapokban a szeretetet kimutatni, 

ugyanúgy nehéz megállnunk egy pilla-
natra, nehéz elcsendesednünk, és ne-
héz a hittel teli várakozást valóban meg-
élnünk. Mégis, mi vagyunk azok, akik 
tehetnek a rohanó hétköznapok zaja, 
a közöny ellen. Meggyőződésem, hogy 
a karácsony fényét magunknak és ma-
gunkban kell erősítenünk azzal, hogy a 
karácsonyfa alá az ajándékokkal együtt 
elhelyezzük szívünk szétáradó szerete-
tét is. Mert a karácsonyt az emlékezés, 
az együttlét élménye, a boldogság ér-
zése különbözteti meg a többi naptól. 
Egymásra mosolygunk, mert együtt 
lehetünk. Meggyújtjuk a gyertyákat, és 
emlékezünk azokra a szeretteinkre is, 
akik már nincsenek velünk. 

Kívánom, hogy őrizzünk meg mindany-
nyian néhány morzsát ebből az ünnepi 
pillanatból az eljövendő év hétköznap-
jaira is azért, hogy azokból is kicsit ün-
nepit, kicsit méltóságteljeset, a hétköz-
napitól eltérőt varázsoljunk. Kívánom, 
hogy jelentse valamennyiünk számára 
a karácsony békéje a szeretetet, a nyu-
galmat és a csendességet, mert szívből 
hiszem, hogy az óév gyötrelmei és ve-
rejtéke nem volt hiábavaló. A kitartó 
munka és az elkötelezettség meghozzák 
majd gyümölcsüket. 

Kedves Csákváriak!

Csákvár ünneplőbe öltözött. Ünneplő-
be öltöztek utcáink, bármerre is járunk, 
karácsonyi fényekkel találkozunk. Öltöz-
tessük mi is ünneplőbe lelkünket és szí-
vünket, lassítsunk le egy kicsit, legyünk 
nyitottak a körülöttünk lévő értékek 

befogadására. Fogadjuk szívesen, amit 
kapunk, és adjunk kétszer annyi jósá-
got, mint amennyit egyébként adnánk. 

Kívánom valamennyiünknek, hogy 
amikor szűk családi körben, a saját ka-
rácsonyfáinkon is kigyúlnak a fények, 
legyen körülöttünk mindenki, akit sze-
retünk. 

Köszönöm Önöknek az év során oszto-
gatott szívből jövő gyertyalángokat, és 
köszönöm azt a sok-sok önzetlen segít-
séget, amivel segítették közösségünk 
fejlődését és előre haladását. Köszö-
nöm a helytállásukat, hogy a nehezebb 
körülmények között is magas színvona-
lon látták el feladataikat. 

Végezetül azt kívánom minden kedves 
csákvári polgártársaimnak, hogy a sze-
retet és a vele járó békesség tegye szép-

pé az ünnepeket. Leljék meg örömüket 
szeretteikben és embertársaikban, 
hogy a karácsonyt, majd az új esztendőt 
új szívvel és újult erővel kezdhessük. 

Áldott, békés és szeretetteljes karácso-
nyi ünnepeket kívánok mindenkinek! 

Illés Szabolcs
polgármester

Reményiné Bors Rita
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Képviselő-testületi döntések
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2021. november 
30. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését, amelyen elsőként 
a két ülés között végzett munkáról 
és az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, valamint a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést fogadta el. 

Ezt követően döntött az önkormány-
zat által benyújtott, folyamatban 
lévő pályázatokról szóló tájékoztató 
elfogadásáról, majd a Csákvári Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkoz-
tatott köztisztviselők illetménykiegé-
szítéséről és vezetői illetménypótlék 
megállapításáról szóló 32/2016. (XII. 
20.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról. 

Elfogadásra került az önkormányzat 
2022. évi belső ellenőrzési terve, 
majd módosításra került a területi 
védőnői feladatok közös ellátásáról 
szóló megállapodás. Módosította 
továbbá a védőnői ellátás körzetei-
nek megállapításáról és kialakításá-
ról szóló 31/2016. (XII. 20.) önkor-
mányzati rendeletet, majd döntött 
a védőnői ellátás körzeteinek meg-
állapításáról és kialakításáról. Ötö-
dik alkalommal került módosításra 
a Deres Dental Kft. feladat-ellátási 
szerződése, majd elfogadásra került 
a Depónia Nonprofit Kft. települési 
hulladékszállításról szóló beszámo-
lója

A Képviselő-testület elfogadta a 
2022. évi várható rendezvényekről 
szóló tervezetet. Döntés született 

Zöldhegyi dűlőben és Szent Orbán-
dűlőben illetve a Felső-Haraszt utca 
végén a közvilágítás fejlesztéséről, 
majd a 9. és 10. hrsz-ú önkormány-
zati tulajdonú ingatlan összevonásá-
ról. A Csákvár, Szabadság tér 11. sz. 
alatt lévő üzlethelyiség bérbeadásá-
ra vonatkozó pályázat lezárult, az üz-
lethelyiség bérbeadásáról született 
döntés 2026. november 30-ig. A Sza-
badság tér 11. szám alatti épület köz-
területi lépcsőinek felújítására bruttó 
1.548.663 Ft-ot biztosít a Képviselő-
testület. Az idei évben is biztosítja 
az önkormányzat a 80 éven felüliek 
karácsonyi ajándékozását. Elfoga-
dásra került a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program valamint a Képviselő-testü-
let 2022. évi munkaterve is. Módosí-
tásra került a „Sportközpont épületé-
ben értéknövelő beruházásról” szóló 

November 24-én Illés Szabolcs pol-
gármester úr, Tessely Zoltán ország-
gyűlési képviselő, miniszteri biztos 
úrral és Molnár István úrral a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei 
igazgatójával közösen sajtótájékozta-
tó keretében ismertette a 8121-es út 
(Csákvár belterületén a Gánti-Petőfi-
Kálvin utcák) felújításával kapcsola-
tos tudnivalókat.

A felújítandó szakasz hossza 4,752 
km. A felújítási szakaszon egysége-
sen két réteg aszfalt épül a meglévő 
pályaszerkezet megerősítésére. 

A belterületi szakaszon a meglévő 
buszmegállók peronjai kiépítésre, 
illetve felújításra kerülnek. A 0+750 
km szelvényben, bal oldalon meg-
lévő buszöböl a helyi adottságok fi-
gyelembevételével átépül, a réginél 
hosszabb peron is épül. A 0+197 km 
szelvényben a Szabadság utcánál új 
kijelölt gyalogos átkelőhely létesül, 
teljesítve a régóta várt lakossági 
igényt. 

Csákvár város belterületi szakaszán 
a csapadékvíz elvezetés évtizedes 
probléma, ennek megoldása érde-
kében az Önkormányzat vízrendezési 
tervet készíttetett, a terv vízjogi enge-
déllyel rendelkezik. A vízépítési terv a 
hiányzó burkolt árkok, szegélyek, zárt 
csatorna szakaszok teljeskörű kiépí-
tését tartalmazza az út mindkét olda-

határozat, majd döntés született a 
1985. hrsz-ú ingatlan részterületé-
nek valamint a 0233. hrsz-ú földte-
rület eladásáról. A Képviselő-testület 
hozzájárult a Tulipgarden Csákvár 
név használata. 

Zárt ülésen döntött a Képviselő-tes-
tület a 0233. hrsz-ú „a” jelű és „f” 
jelű ingatlanok (albetétek) bérbe-
adásáról majd mezőgazdasági műve-
lés alóli kivonásáról.  

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

lán, az érintett közművek kiváltása is 
megtervezésre került!

A teljes szakaszon a burkolati je-
lek újrafestése is elkészül, a kopott 
KRESZ táblák helyett újak kerülnek 
majd kihelyezésre.

A kivitelezési munkák a 2021. nov-
ember 5-i munkaterület átadást 
követően padkanyesési munkákkal 
megkezdődtek, a munkaterületet 
2021. november 12-én téli üzemel-
tetésre a Közút visszavette. A téli 
időszakban közműkiváltásra nincs le-
hetőség, a kivitelezés felfüggesztésre 
került, a forgalomkorlátozások meg-
szüntetésével.

A vízépítési és útfelújítási munkák 
érdemi része tervezetten 2022. már-
cius hónapban folytatódik, a várható 
befejezés 2022. július hónap közepe.

A Magyar Kormány legújabb határo-
zatában egyes 5000 fő feletti lakos-
ságszámú településeket érintő be-
ruházások támogatásáról döntött. A 
döntés a Pannónia Szíve két városát 
érinti, Csákvár és Martonvásár való-
síthat meg fejlesztéseket a megítélt 
forrásokból. Csákvár kicsit több mint 
85 millió forint támogatást kapott, 
amit a csatorna beruházással érin-
tett Kálvária utca csapadékvíz elveze-
tésének kiépítésére és útfelújítására 
fordíthatunk.

Pályázati források érkeznek
Csákvár Város Önkormányzata a TOP 
2.1.3.-16 Települési Környezetvédel-
mi Infrastruktúra Fejlesztések című 
pályázaton 335.000.000 Ft támo-
gatást nyert. A projekt keretében 
burkolt csapadékvíz elvezető rend-
szer kerül kiépítésre a Temető u.-
Gyümölcs u.-Vértes u.- Május 1. u. és 
Tamási Áron utcákban. Az érintett ut-
cákra vonatkozó tervek elkészültek, a 
közbeszerzési eljárást követően, vár-
hatóan a jövő év elején megkezdőd-
nek a kivitelezési munkálatok.

A projekt keretében két 
célterület fejlesztését szeretnénk 
megvalósítani.

Az 1. célterület (külterületen 
elhelyezkedő zártkertek, kiskertek 
megközelítését szolgáló, kapcsolódó 
út, földút valamint az útszakaszhoz 
kapcsolódó csapadékvíz 
elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) 
csatornahálózat karbantartásához 
kapcsolódó fejlesztések) esetében a 
Vásártértől a Vaskapuig tartó út, (to-
vábbiakban 3625/1 hrsz-ú út) felújí-
tása valósul meg. 

Az út fújításának műszaki tartalma:
3625/1 hrsz-ú út, hossza 1280m, 
felülete 4200m2
• erdőírtás., tuskó kiszedéssel, fák 
közötti növényzet irtásával
• padkanyesés
• burkolat profilozása 

• meglévő felület tömörítése töltés alatt 
• padkarendezés 
• kátyúzás 
• burkolatfelújítás 

A Projekt  bekerülési költsége br. 
19.999.833 Ft.

Az 5. célterület keretében egy 
szakrális kisemlék, kereszt 
kihelyezésére és felújítására kerül 
sor a Gánti utca végén, melyet 
a település egy másik részéről 
helyezünk át a zártkerti területre.  

A kereszt áthelyezésével kapcsolatos 
munkálatok:
• Tardosi mészkő emlékmű bontás
• vasalt beton alap készítése 
• kőkereszt elszállítása
• emlékmű összeállítása, fúgázás
• tisztítás
• eredeti állapot visszaállítása
• 2 db műkő virágláda telepítése
•  növénytelepítés, terület rehabilitáció
• tereprendezés, füvesítés

Projekt bekerülési költsége: bruttó 
4.999.999 Ft.
Az elnyert támogatási összeg bruttó 
22.999.997 Ft 
A kereszt áthelyezéshez bruttó 
1.999. 835 Ft önerőt biztosít az ön-
kormányzat.

Magyar Diána
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Novemberben 100 db göbakác dísz 
fa került elültetésre a Szabadság 
utcában a Táncsics utcáig, a Dózsa 
György utcában a Tompa Mihály utca 
és Tamási Áron utca közötti szaka-
szon.

A Szabadság utcában 51 db fát ültet-
tek el a Képviselő-testület tagjai és az 
általános iskola 8.a és 8.b osztályos 
tanulói. A hűvös időben a forró teá-
ról Hartégen Gyula gondoskodott. 

,Nézd ezt a fát. Látod a sok falevelet 
rajta? Mindegyiknek, még a legki-
sebbiknek is van mélyen lent a föld-
ben egy kis hajszálgyökerecskéje, 
mely élettel látja el. Ősszel lehull a 
levél, igaz. Minden ősszel lehull. De 
annak a kis hajszálgyökerecskének 
a jóvoltából visszatér újra minden 
tavasszal. Ha azonban a gyökérszál 
pusztul el ott a föld alatt, a levelecske 
nem tér vissza többé, s idő múltával 
elpusztul a fa is. Mert a gyökérben 

van az élet, érted? Aki pedig elmegy, 
nem viheti magával a gyökereket. S 
akinek nincs gyökere, az elvész. Sok 
magyar veszett el így, nagyon sok. 
Gondolj a gyökérre.” 

Wass Albert

„A nemzeti összetartozás jegyében 
ültettünk el ma 6 db almafát Csákvá-
ron és 3-3 db almafát testvértelepü-
léseinken Kászonban és Makfalván.” 

Nemzeti összetartozás erősítése

Olvasható Illés Szabolcs polgármes-
ter úr közösségi oldalán. Tessely Zol-
tán országgyűlési képviselő, minisz-
teri biztos kezdeményezte az almafák 
ültetését, melyet eredetileg az össze-
tartozás évében, a Trianoni békedik-
tátum 100 évfordulóján terveztek 
megvalósítani, azonban mint oly sok 
mindent, a járvány ezt is szabotálta. 
Így december 5-én, a 2004. évi szé-
gyenteljes népszavazás emlékének 
felülírása, a nemzeti összetartozás 
erősítése érdekében került elültetés-
re országszerte 100 darab almafa. 

Magyar Diána

November 30-án elültetésre került a 
Dózsa Gy. és Táncsics utcákban a ma-
radék 49 db gömb akácfa. Az ültetés-
ben szintén az általános iskola 8.a és 
8.b osztályos tanulói vettek részt. Kö-
szönet illeti továbbá Szabó Lászlót, a 
Vértesi Erdő Zrt-t, a Képviselő-testü-
let tajgait és az önkormányzat mun-
katársait az ültetésben, szállításban 
és a karók beszerzésében nyújtott 
segítségért.

Magyar Diána

Fásítás Csákváron

Makfalva

Kászon
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V

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00127 azo-
nosítószámú, „Helyi klímastratégiák 
kidolgozása, valamint a klímatuda-
tosságot erősítő szemléletformálás 
Csákváron” elnevezésű projekt ke-
retében városunk közel 20 millió fo-
rintnyi vissza nem térítendő pályázati 
forráshoz jutott hozzá.

A projekt helyi szakmai szellemi bá-
zisát a megyei klímaplatform min-
tájára idén márciusban létrehozott 
Csákvár és térsége Éghajlatváltozási 
Kerekasztala adja. A térségi önkor-

Klímabarát Csákvár

mányzati, állami, civil és piaci szerep-
lőkből álló, legalább félévente össze-
ülő kerekasztal feladata a projekt két 
fő elemének támogatása:

1. A projekt keretében elkészült tele-
pülésünk 2030-ig szóló klímastraté-
giája, melynek fő célja, hogy Csákvár 
lehetőségeihez mérten megőrizze 
természeti és épített örökségét, meg-
óvja lakosságát az éghajlatváltozás 
káros hatásaitól, illetve csökkentse 
üvegházgáz kibocsájtását. A straté-
giáról bővebben az alábbi interne-

tes linken olvashat: https://csakvar.
kehop.roi.dev/klimastrategia/

2. Ezzel párhuzamosan több helyi 
és térségi személyes, illetve online 
szemléletformáló program is megva-
lósult az idei évben. A programsoro-
zat célja a klímaváltozással összefüg-
gő jelenségek bemutatása és a teljes 
lakossághoz való eljuttatása nem 
csak Csákváron, hanem a térségben 
is. Ennek érdekében a 2 klímaplat-
form kerekasztal mellett 1 klíma-
konferencia, illetve több workshop, 
valamint gyakorlatorientált előadás 
került megrendezésre különböző cél-
csoportoknak (pl. térségi lakosság, 
települési önkormányzati dolgozók, 
pedagógusok, civil szervezetek, va-

Kreatív játékos foglalkozás gyerekeknek

lamint vállalkozások számára). Az is-
kolások és óvodások megszólítását, 
illetve téma iránti érzékenyítését 
pedig rajz- és fotópályázat célozta, 
emellett a tanév elején a csákvári 
általános iskolások egy esztergomi 
tanulmányi kiránduláson is részt ve-
hettek.

A rendezvények a közeljövőben is 
folytatódnak. Decembertől iskolai té-
manapokkal egybekötött tanulmányi 
verseny kerül megrendezésre, vala-
mint a projekt standja megtalálható 
lesz a Szabadság téri adventi prog-
ramsorozaton is, ahol játékokkal és 
tematikus beszélgetésekkel várjuk a 
téma iránt érdeklődőket.

V. G. I.

Támogatás a Csákvár Emlékház
infrastrukturális fejlesztésére

Csákvár Város Önkormányza-
ta a „Kubinyi Ágoston Program, 
muzeális intézmények szakmai 
támogatása” elnevezésű prog-
ram keretében az Emberi Erő-
források Minisztériumától támo-
gatást nyert a VI/4069-2/2020/
MUZEUM számú támogatói okirat 
alapján. A projekt címe: A Csákvár 
Emlékház infrastrukturális fejlesz-
tése.

A pályázat keretében az időszaki 
kiállításoknak helyt adó épület-
ben a belső vakolatok javítása és 
az épület belső festése (kaparás, 

csiszolás, javítás, újrafestés) való-
sult meg. 

A fejlesztéssel a tárgyi és szellemi 
örökség széleskörű bemutatását 
biztosítjuk megfelelőbb körülmé-
nyek között, továbbá az infrastruk-
turális fejlesztések hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az Emlékház állandó 
kiállításainak népszerűsítése és 
széles körben történő ismerteté-
se során egy korszerűbb, moder-
nebb, mégis a hagyományokhoz 
illeszkedő épület fogadhassa az 
ide látogatókat.

Magyar Diána
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Ősz a Csákvári Mese-Vár
Óvodában és Bölcsődében

Intézményünkben legalább olyan szí-
nes programokat sorakoztattunk fel 
szeptember, október és november hó-
napban, mint amilyenek a festői őszi 
természet színei voltak. A családok és a 
munkaközösség védelmében két épü-
letben (Székhelyóvoda és Tagóvoda) 
valósultak meg a rendezvényeink. A 
szülős, teljes családokat felölelő progra-
mok remélhetőleg tavasszal már meg-
valósulhatnak. Szeptemberben a leg-
kisebbek beszoktatását követően, már 
is belevetettük magunkat a programok 
szervezésébe. A Mihály napi témahét 
keretében lovaskocsiztak a település 
határában (Nagy rét, Vaskapu dűlő, Do-
hányos ház) a csoportok. A kirándulás 

során nem csak a helyi nevezetessége-
ket vehették szemügyre az óvodásaink, 
hanem általános ismereteik is bővül-
tek, szókincsük gazdagodott, a közös-
ségi érzés magasabb fokra léphetett a 
pedagógusainknak köszönhetően. A 
jókedv és a kacagás tovább fokozódott 
a „Portéka színpad” produkciójával. „A 
vásári forgatag” című előadásuk kicsit 
és nagyot egyaránt elvarázsolt.  A hét 
csúcspontja a pénteki vásár volt, amikor 
is „mogyoró valutával” vásárolhattak 
gyermekeink kézműves termékeket, 
aszalt gyümölcsöket, édességeket. Az 
állatok világnapját egy teljes héten át 
komplex módon körbejártuk. Volt le-
hetőségük a gyerekeknek kuvikot simo-

gatni és az életmódjukat megismerni, 
kutyabemutatót láthattak, sőt lovagol-
hattak is.  Időközben az ősz észrevét-
lenül levetette tarka ruháját és átvette 
helyét a téli világ. A szünetet is aktívan 
töltötte a nevelőtestület, „Balatoni Ka-
talin: Így tedd rá, népijáték és néptánc 
továbbképzésén” vettünk részt, melyre 
a járásból is érkeztek óvodapedagógus 
kollégák, hogy közösen gazdagítsuk 
szakmai repertoárunkat Csákvár város 
Közösségi Házában. Az ügyeleti hét 
után tökfaragó versenyre invitáltuk a 
családokat. Az alkotások száma napról 
napra emelkedett, pontosan 49 remek-
művet állíthattunk ki a nagyközönség-
nek mustrára. Mosollyal az arcukon, 
büszkélkedve újságolták óvodásaink és 
bölcsődéseink a tökfaragás otthon átélt 
élményeit. A zsűrizés nem akárhogyan 
zajlott. A gyermekek szavazózsetonja-
ikkal adhatták le voksaikat az általuk 
leginkább kedves alkotásra. Minden 
résztvevő ajándékban részesült, a győz-
tesek pedig felállhattak a képzeletbeli 
dobogóra és átvehették a fődíjakat. 
Szent Márton hagyományával is megis-
mertettük gyermekeinket. Olyan fontos 
emberi tulajdonságokat örökítettünk át 
Márton legendájának feldolgozásával, 

mint a segítségnyújtás, önzetlenség és 
jóságos emberi magatartás. A bábmun-
kaközösségünk is prezentálta a törté-
netet drámajáték formájában. Az elő-
adást követően lámpásaikkal kezükben 
felvonult a gyermekközösség. Novem-
ber végéhez közeledve ünnepi díszbe 
öltöztettük az intézményt. November 
hónap utolsó péntekjén meggyújtot-
ta kis közösségünk az adventi koszorú 
első gyertyáját, amellyel kezdetét vette 
az ünnepi várakozás, a titkok és varázs-
latok időszaka. A hónap utolsó napjai-
ban ellátogatott mind a két épületbe a 
„Meseerdő Bábszínház”, hogy tovább 
fokozza a szívünkben az ünnepi vára-
kozás örömeit. A Télapó közeledtével a 
„Mikulás a meseerdőben” című művet 
adta elő Pap Ágnes bábművész, amely 
a gyermeki világ talán legkedvesebb té-
mája. A decemberre további „varázsla-
tokkal” készülünk gyermekeinknek.

Kívánunk minden családnak hitben, re-
ményben, örömökben és szeretetben 
gazdag ünnepi pillanatokat.

Lancer-Szabó Mónika
intézményvezető
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Megszokott rendben zajlott az iskolai 
élet. Egyelőre a járványügyi helyzet 
nem akadályozta meg a programokat.

November 5-e különösen eseménydús 
volt. 
• Székesfehérváron a Kodály Zoltán Ál-
talános Iskola rendezte meg a megyei 
szépkiejtési versenyt, ahol Vig Bende-
gúz (4.b) 1. helyezést ért el, Bakonyi 
Petra (3.a) pedig oklevelet kapott.

• Az Oktatási Hivatal hirdette meg a 
Felkészültem-e a felvételire elnevezésű 
versenyt, melynek megyei fordulóján 
három tanítványunk vett részt, akik 
nem sajnálták az időt és a fáradságot, 
hogy kipróbálják magukat Bodajkon. 
Auerbach Máté Ferenc a 89 versenyző-
ből 11. helyen végzett, Magasi Kincső 
Sára és Mester Sára pedig a középme-
zőnyben.

• Ezen a napon utaztak a hatodik év-
folyam tanulói Budapestre a Fővárosi 
Nagycirkuszba, hogy megtekintsék Csil-
lagtánc című csodálatos produkciót.

November 9-én a Szülői Munkaközös-
ség online értekezletet tartott, melyen 
Bakonyiné Soós Renáta lemondott ve-
zetői tisztségéről, és utódaként Takács 
Máriát javasolta. A szülők egyhangúlag 
megválasztották a jelöltet. Köszönjük 
szépen Renáta áldozatos munkáját, Má-
riának pedig sok sikert kívánunk!

November 11-én Önkormányzatunkkal 
közösen megemlékeztünk az I. világhá-
ború befejezéséről, 11 óra 11 perckor 
mécsest gyújtottunk az elhunyt áldoza-
tok tiszteletére a Hősi Emlékműnél.

November 12-én, pénteken vettek részt 
diákjaink a Márton napi szavalóverse-
nyen, Alcsútdobozon. Vig Bendegúz 
(4.b) 1., Freész Réka (4.b) 2., Egész Luca 
(1.b) 3.helyezést ért el.

Négy iskola kapott meghívást az alcsúti 
Nádor-kupa kispályás labdarúgó tor-
nára. A mi iskolánkat - a korosztálynak 

November az iskolában
megfelelően 3. és 4. osztályos gyerekek 
képviselték november 22-én. Csapa-
tunk kiválóan szerepelt, mindhárom 
mérkőzését magabiztosan nyerte meg. 
Szép gólokat szereztek a csákvári diákok, 
kapunkat egyszer sem tudta bevenni az 
ellenfél. A tornagyőzelem mellett két 
különdíjat is sikerült elhozni. Csapat-
tagok: Szabó Nimród, Schalkhammer 
Brendon (kapusok), Farkas Hunor, 
Nyika Márk, Takács Levente(védők), 
Király Kristóf, Csákány László, Faragó 
Zétény(támadók) 

Különdíjasok: A torna legjobb kapusa : 
Szabó Nimród, A torna gólkirálya: Fara-
gó Zétény.

A Bolyai Matematika Csapatversenyen 
iskolánk hetedik osztályos tanulói, Beck 
Napsugár, Györök Anna, Schneider Ing-
rid 25 csapatból a megye 6. legjobbjai 
lettek.

Székesfehérvári Tankerületi Központ 
az általa fenntartott intézmények diák-
jainak igény szerint ingyenes jegyeket 
tudott biztosítani a Csodák Palotájába. 
A 4.b osztály élt a lehetőséggel, és nov-
ember 16-án Budapestre látogatott. A 
remek kiránduláson érdekes és szép él-
ményeket szereztek a gyerekek.

A 2.a osztály benevezett a Ragyogó 
mosoly programra, melynek keretében 
kvíz feladatokat oldottak meg, animáci-
ós filmeket néztek meg a fogápolásról. 
Meglepetésként minden tanuló fogke-
fét és fogkrémet kapott ajándékba! 

Az ötödik évfolyam november 30-án 
látogatott el Tatabányára a Jászai Mari 
Színházba, és tekintette meg a Lázár 
Ervin Program keretében a Valahol Eu-
rópában című darabot.

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét 
missziója, hogy megszólítsa az embere-
ket, és rávilágítson a hulladékcsökkentés 
jelentőségére, illetve a hulladékgazdál-
kodás három kulcsfontosságú elemére: 
a megelőzésre, az újrahasználatra, va-

Vig Bendegúz 1.  és Freész Réka 2. helyezett.

Bodajkon versenyeztek

Megyei szépkiejtési verseny díjkiosztója

Nádor-kupaán mérkőző 
csákvári diákcsapat

Beck Napsugár, Györök Anna, 
Schneider Ingrid a matematika-
versenyen

Gyertyagyújtás 11.11.
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lamint az újrafeldoldozásra. November 
20-án indult a program. A hangosbe-
mondóban minden reggel a gyerekek 
hívták fel társaik figyelmét, hogyan 
lehet kevesebb hulladékunk. Megosz-
tották társaikkal a Nulla hulladékosok 
10 pontját. Az osztályok szemetet gyűjt-
hettek az iskola környékén, szomszédos 
utcákban, parkban. Természetesen 
minden higiéniás szabály betartása 
mellett. 

Különféle feladatokra hívtuk a gyereke-
ket:
• az első szünetekben egész héten ki-
hívásokat függesztettünk ki, amelyből 
osztályonként választottak és húztak a 
diákok. A kihúzott feladatokat, teljesíte-
niük kellett.

• pólót lehetett tervezni, amellyel fel-
hívhatták környezetük figyelmét a hul-
ladékcsökkentésre, Földünk szereteté-
re, védelmére

• Rajzpályázatot hirdettünk „Miért sze-
retem a Földet?” címmel

• Fogalmazáspályázattal is lehetett 
csatlakozni a hulladékcsökkentés misz-
sziójához sci-fi, krimi, kaland, és roman-
tikus kategóriában. 

Rajzórákon maradék anyagokból készí-
tettek a gyerekek karácsonyfát, Miku-
lást, képeslapot, más órákon madár-
kalácsot, karácsonyfadíszeket. A hét 
folyamán különböző témához kapcso-
lódó feladatlapot oldottak meg, beszél-
gettek, dalt tanultak, mesét hallgattak.

Pénteken az osztályok egy közös fel-
adatlapot kaptak. Az első feladatban 
megdöbbentő számok voltak arról, 
hogy mennyi szemetet termelünk. A 
második feladat arról szólt, hogyan 
gyűjtsük a hulladékot szelektíven. 

Nagyon szívesen csatlakoztunk ehhez 
a felhíváshoz, mert fontosnak érezzük, 
hogy minél tudatosabban vigyázzunk 
a Földünkre. Természetesen nem csak 
ezen az egy héten tanítjuk a gyerme-
ket környeztünk védelmére, a pazarlás 
csökkentésére, folyamatosan ebben a 
szellemben igyekszünk terelgetni őket.

Csatlakoztunk egy drogmegelőzési 
kampányhoz is. Sajnos mindenhol jelen 
van ez a probléma, ezért fontos, hogy a 
gyerekek megismerjék, hogy az embe-
rek milyen könnyen válhatnak a tudat-
módosító szerek rabjává, és lehetőség 
szerint minél kevesebben kezdjék el 
használni ezeket a szereket. Hatodik év-
folyamtól felfelé osztályfőnöki órán fog-
lalkoztunk a témával. Az oktató anyag-
ban elmondták, hogy tiltották nekik a 
drogokat, de nem mondták meg, hogy 
miért rossz, és ez kíváncsivá tette őket. 
Bizony, nem elég azt mondanunk, hogy 
nem szabad. A bővebb beszélgetéshez 
kaptunk segítséget ebben a program-
ban. Köszönjük minden önkéntesnek 
és adományozónak, hogy eljutott hoz-
zánk is az oktató csomag. Reméljük, 
hogy a fiataljainknak eszébe jut majd, 
ha próbálják őket rábeszélni valamilyen 
tudatmódosító szer használatára, hogy 
hova is vezethet az, ha elcsábulnak, és 
hallgatnak a hazugságokra. 

Ebben a hónapban nyolcadikos diákja-
ink két alkalommal is segítettek Önkor-
mányzatunknak fát ültetni a Szabadság 
utcában. Büszkék vagyunk a fiúkra, ami-
ért szívesen és ügyesen dolgoztak.

Szeretném megköszönni kollégáim 
kitartó munkáját, a versenyeztetést, 
programok szervezését, és nem utolsó 
sorban a mindennapi figyelmet, amit a 
gyermekeknek szentelnek. A szép ered-
ményeket elért tanulóknak pedig szív-
ből gratulálok! 

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Csodák Palotájába látogatott a 4.b

Ragyogó mosoly A Csodák Palotájában

Drogmegelőzési kampány

Hulladékcsökkentési hét

Faültetés
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Képünk van róla
2021. november 12-én ellátogatott 
a Floriana Könyvtárba az írónő. Már 
régóta vártuk a közönségtalálkozót, 
mivel a veszélyhelyzet már több ki-
tűzött időpontot is felülírt. A csákvári 
olvasókon kívül a környező települé-
sekről is érkeztek érdeklődők. Janka 
töretlen népszerűségét számos soro-
zat megjelenése bizonyítja, pl. Emma · 
Sárosi Felícia történetei · A könyvárus 
lány · A német lány · Lotti öröksége.

Történelmi regényeiben női sorsokon 
keresztül rajzol hiteles képet a letűnt 
korokról és a közelmúltról. Történész 
végzettsége mindig hatalmas kuta-

tómunkára sarkallja regényei előké-
szítése során, mivel a hitelességet 
kulcsfontosságúnak tartja. Még arra 
is figyel, hogy a könyvborítón szerep-
lő hölgy ruhája valóban az adott kort 
tükrözze. Legutóbb megjelent két 
könyvéről részletesen is beszélt, így 
néhány háttérinformációt és kulissza-
titkot is megtudhattunk Az Anna-bál 
szerelmesei és a Cholera-napló szüle-
téséről, valamint készülő könyvéről, 
az  Árvízi naplóról.

A jó hangulatú találkozót dedikálás 
zárta.

Sz.H.Zs.

Vendégünk volt Fábián Janka

A Bányász Next közösség programja 
keretében november végén bemu-
tattuk Esterházy Móric emlékiratait 
az oroszlányi Bányász Klubban. Tartal-
mas és feltöltődést adó találkozó volt. 
Jelen volt az egykori miniszterelnök 
unokája, Esterházy György, és a végén 
dedikálta is a könyvet Csonkáné Felföl-
di Rozikával, aki németből fordította a 
visszaemlékezést. A 79 éves Gecsényi 
Lajos professzor, az emlékiratok köz-
readója, a járvány miatt videón jelent-
kezett be. A filmvetítések után Tamás 
Antal az Agrárminisztérium vadászati 
referense és Tóth Árpádné Marika, a 
Csákvári Vértes Múzeum Baráti Kör 
tagja emlékezett az Esterházyak sze-
repére az erdészetben, vadászatban, 
Csákvár életében.

Minden ilyen eseménynek volt hoza-
déka, e mostaninak több is. Az egyik: 
csákvári pedagógusok kérésére az Es-
terházy Móric életrajzi filmből készül 
egy rövidebb, gyerekek számára köny-
nyebben befogadható változat, hogy 
a fiatalok is megismerjék a gróf és 
édesapja, felesége életét, szerepüket 
a Vértes és környéke fenntartható fej-
lesztésében, mások segítésében.

Ismét egy kis lépés…

Mikulás-varázs

Országjáró CsákváronTalálkoztam Pásztor Katalinnal is, akivel 
közösen kutatjuk gróf Károlyi Margit éle-
tét, egymást segítjük dokumentumok-
kal, ő doktori munkát ír róla, én egy kis 
könyvet, amit nyárra szeretnék kiadni.

Mindennek fő célja a köztudatban 
tartani az Esterházy család Csákvár-
gesztesi ágának példaadó szemé-
lyiségeit. Sok kis lépéssel haladunk 
előre. Már van 2 nagy dokufilm és 2 
kis könyvecske. Remélem inspirálunk, 
ösztönzünk másokat és egyre több ki-
advány, megjelenés lesz.

Forgács József

A Kossuth Rádió   2021. 11. 13-án az 
Országjáró című műsorát Csákvárról 
közvetítette. Igyekeztek bemutatni 
a település életének minden szeg-
mensét, igazán változatos képet adva 
városunk múltjáról és jelenéről. A fel-
vétel visszahallgatható a Médiaklikk 
archívumában az alábbi linkeken: 

Csákváron már 34 éve töretlenül, idő-
járástól és vírushelyzettől függetlenül, 
különböző formációkban, a csákvári 
lovasok lovaikkal elhozzák a település 
gyermekeinek a Mikulás varázsát. Ez-
úton is köszönjük minden egyes szer-
vezőnek és az összes  Mikulásnak akit 
fuvarozhattunk!

A délelőtti adás
https://mediakl ikk .hu/musor/
orszagjaro-szombat-delelott-czifra-
szilviaval/

A délutáni adás
https://mediakl ikk .hu/musor/
orszagjaro-szombat-delutan
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Képünk van róla

,,Az ádventi várakozás lényeg szerint: 
várakozás arra, Aki van; ahogy a sze-
retet misztériumába sem egyéb, mint 
vágyakozás az után, Aki van, Aki a mi-
énk.” (Pilinszky János) 

Advent a várakozás ideje, a keresz-
ténység második legnagyobb ünne-
pének előestéje. Egy adventi koszorú 
és négy szál gyertyája éppúgy, mint 
a szalmából vagy kukoricaháncsból 
készített jászol az örömteli várako-
zás ünnepi kellékei. Csákvári adventi 
alkalmaink e jeles esemény jókedvű 
előkészületének kíván teret engedni. 
Kívánom, hogy az ünnepi időt akár 
egyedül, akár szeretteik körében töl-
tik, segítse Önöket testi, szellemi és 
lelki megújuláshoz. 

Ezekkel a gondolatokkal köszöntöt-
te Illés Szabolcs polgármester úr a 
megjelenteket november 28-án az 
első adventi hétvégén. Sajnos a rossz 
időjárás miatt a cukorágyú beveté-
se elmaradt, helyette kürtőskalácsot 
kapott minden gyermek. Viszont 
mókában nem volt hiány, ugyanis a 
Palinta Társulat gondoskodott a jó 
hangulatról a Téli hóka-móka című 
interaktív műsor keretében. Ezt min-
denki nagyon élvezte, a színházterem 
megtelt élettel. A Láng-ház adott ott-
hont az arcfestésnek, így nem csupán 
mosolygós gyermekarcok tűntek fel 
mindenütt, de olyan mosolygós ar-
cok, melyeket színesebbnél színesebb 
minták tarkítottak. Az első gyertyát 
Gerendai Sándor esperes úr gyújtotta 
meg, mellyel a karácsonyi fényfüzé-
rek mellett a Szabadság tér adventi 

koszorúján megcsillant a várakozás 
első apró lángja is. Ezután már csak 
a koncert maradt hátra. Vastag Csaba 
már nem először járt nálunk, és ahogy 
korábban, most is vastaps fogadta, 
koncertje alatt a közönség tombolt, a 
nyitott ajtókon át pedig térzenei han-
gulat szállta meg a főteret. 

A második hétvégén, december 5-én 
szintén rengeteg programmal vártuk 
az érkezőket. Délután a Pécsi Balett 
hozta el a Piroska és a farkas című 
darabot, ami sok-sok kis érdeklődőt 
vonzott, így a Mikulásnak már könnyű 
dolga volt, el sem tudta volna tévesz-
teni az előtérből hallatszódó „Hull a 
pelyhes fehér hó” dallamát. Minden-
kinek jutott csokimikulás, mandarin 
és szaloncukor is az édes és sós süte-
mények mellett, amik kiosztásában a 
Mikulás krampuszai segítettek.

A második gyertyát Illés Szabolcs pol-
gármester úr gyújtotta meg a követ-
kező gondolatok jegyében: “Kívánom 
mindnyájunknak, hogy találjanak rá 
a szeretetre, erre a csodára. Kívánok 
Önöknek az ünnephez sok-sok türel-
met, nyugalmat és tiszta szívet és eb-
ben a járvány sújtotta időszakban jó 
egészséget és kitartást!” 

Az est fellépőjét,  Tóth Andit már na-
gyon várták a fiatal tinik, és minden 
dalát kívülről énekelték. A koncert 
végén visszatapsolták, amit Andi az 
egyik legismertebb dalának előadásá-
val hálált meg. 

Magyar Diána

Advent 
a Szabadság 
téren
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Eseménynaptár
2021.12.01. – 2022.1.31.

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/

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND
advent 3. vasárnapján 10 órai istentiszteletünkön a Cimborák férfikórus,
advent 4. vasárnapján 10 órai istentiszteletünkön a Gunyits Ottó zámolyi lelkipász-
tor és a gyülekezet kórusa szolgál közöttünk. 

december 24.-én, karácsony este 17 órakor – istentisztelet, gyermekek műsorával
december 25.-én, karácsony első napján 10 órakor – istentisztelet, úrvacsorával
december 26.-án, karácsony második napján 10 órakor – istentisztelet
december 31.-én, óesztendő utolsó napján 10 órakor – istentisztelet
január 1-jén, újesztendő első napján 10 órakor - istentisztelet

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

DECEMBER
12. 11.00 Advent 3. vasárnapja Istentisztelet (vas.)
19. 11.00 Advent 4. vasárnapja Istentisztelet (vas.)
24. 18.00 Szenteste – a templomudvaron szabadtéri istentisztelet  (pént.)
25. 11.00 Karácsony ünnepi úrvacsorai istentisztelet (szo.)
26. 11.00 Karácsony 2. ünnepi úrvacsorai istentisztelet (vas.)
31. 18.00 Istentisztelet (pént.)

JANUÁR
1. 11.00 Újévi úrvacsorai istentisztelet (szo.)
2. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vas.)
6. 18.00 Vízkereszt ünnepi istentisztelet (csüt.)
9. 11.00 istentisztelet (vas.)
16. 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)

A közénk született Megváltó dicsősége ragyogja be adventünket, karácsonyi 
ünnepünket, és a következő esztendőnket!

December hónap igéje:
„...körülragyogta őket az Úr dicsősége…” 
Lukács evangéliuma 2, 8

Csákvár-Gánt Tv
D E C E M B E R  H A V I  M Ű S O R A

December
December

December
December
December
December
December
Január
Január

9. cs.
13. h.

16. cs.
20. h.
23. cs.
27. h.
30. cs.
3. h.
6. cs.

18:00
18:00 

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

Testületi ülés
Bosnyák Viktória és Dudás Győző
Tengeri kaland c. író olvasó találkozó
Gyertyagyújtás
Testületi ülés
Karácsonyi ajándékműsor
Karácsonyi ajándékműsor (ism.)
Gyertyagyújtás (ism.)
Bosnyák Viktória és Dudás Győző (ism.)
Dallam AMI hangverseny

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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November közepétől új átadási hely-
színen, a Vértes Múzeum udvarán 
juthatnak hozzá a vásárlók a kister-
melők finomságaihoz. 

A Vértesi Kamra (VéKa) bevásár-
lóközösség célja, hogy segítse a helyi 
és környékbeli élelmiszertermelők 
termékeihez való hozzájutást, így a 
vásárlók kíméletes gazdaságból szár-
mazó, finom és egészséges élelmi-
szereket vásárolhatnak lakhelyükhöz 
közel.

A járványügyi intézkedések új kihívá-
sok elé állították a VéKa szervezőit, 
hiszen meg kellett találni azt a hely-
színt, ahol a termelők és vásárlók úgy 
találkozhatnak, hogy az mindkét fél 
számára a legkényelmesebb és leg-
biztonságosabb legyen.  

Az új helyszín felkutatása egyben le-
hetőséget adott arra is, hogy a VéKa-
szervezők komolyabban megismer-
jék Csákvár közösségi tereit. Végül 
egy, a vidék jövőjéről szóló műhely-

Író-olvasó találkozó volt 2021. dec-
ember 8-án a Floriana Könyvtárban. 
Bosnyák Viktóriát, a gyerekek ked-
venc írónőjét  hívtuk meg, aki ma-
gával hozta Dudás Győzőt, a neves 
grafikus és képregényrajzolót, aki a 
könyveit illusztrálja.

beszélgetés kapcsán talált egymásra 
a Vértes Múzeum és a Vértesi Kam-
ra, hiszen a múzeum baráti köre és a 
bevásárlóközösség szervezői számára 
egyaránt fontos a helyi értékek meg-
őrzése. 

Köszönjük Tóth Árpádné Marikának 
és Bokodi Istvánnak, hogy támoga-
tásuknak köszönhetően a VéKa a 
céljaihoz méltó, színvonalas helyre 
költözhetett. 

Nagy lelkesedéssel, és új lendülettel 
vágunk tehát neki az adventi idő-
szaknak, rengeteg új finomsággal, és 
adventi különlegességekkel várjuk az 
érdeklődőket minden csütörtökön 
18 és 19 óra között!

Aki pedig a hűvösebb időben beltéri 
programot keres, látogasson el a Vér-
tes Múzeumba, ahol állandó és idő-
szaki kiállításokon ismerkedhet meg 
Csákvár múltjával, hagyományaival, 
és helybéli művészek alkotásaival.

További információ a VéKáról: www.
vertesikamra.hu 

a Vértesi Kamra szervezői

A Vértes Múzeumba költözött a 
Vértesi Kamra

Tengernyi kaland a könyvtárban
Bosnyák Viktória és Dudás Győző tartott író-olvasó találkozót

Az Esterházy Iskola negyedik évfolya-
ma volt a szerencsés, akik részt ve-
hettek ezen a vidám délelőttön, ahol 
sok móka és kacagás közben észre-
vétlenül fejlődhetett a szókincsük, 
nyelvérzékük.

Viki előadói tehetségét csillogtatva 
mutatott be részleteket könyveiből, 
Győző pedig a szemünk láttára raj-
zolta a gyerekekkel közösen kitalált 
furcsa állatfigurákat. Hol az ámulat 

csendje, hol az elragadtatás zsivaja 
kísérte a produkciókat.

A végén alig győzött a szerzőpá-
ros válaszolni a gyerekek el nem 
apadó kérdéseire. Sokan hoztak 
magukkal könyveket, amiket nagy 
örömmel dedikáltak vendégeink. 
Mindannyiunknak felejthetetlen ta-
lálkozás volt.

Sz.H.Zs.
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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:  január 5.

Csákvári Hírmondó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hirdetések

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%

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

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Hideg László temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Kovács Ferencné Suvoda 
Katalin temetésén részt vettek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek, fájdal-
munkban osztoztak. Külön köszönet 
és hála a Kálvin Otthon dolgozói ré-
szére.        Gyászoló család

APRÓHIRDETÉS

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
•  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.”

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2021. november 14-én Kovács Eme-
se a Dobogó utcába,
2021. november 16-án Freész Anna a 
Felső-Haraszt utcába,
2021. november 16-án Szabácsik 
Zsolt a Gánti útra.

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

Floriana Könvtár
ünnepi nyitvatartása
december
20. hétfő: 9-12 és 13-17 óráig
21. kedd: 9-12 és 13-17 óráig

22 – 27-ig zárva

28. kedd: 9-12 és 13-17 óráig
29. szerda: 9-12 és 13-17 óráig

30 – január 3-ig zárva

Nyitás: 4. kedd

Vízeséssel és a csobogó patakkal 
bővült a Csuta Cukrászdában
látható csodás mézeskalács
falucska. 

Áldott, békés
karácsonyi ünnepeket

kívánunk! 


