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Polgármesteri döntések a ko-
ronavírus járvány idején. Tájé-
koztató a járványhelyzetről.

 
Színes iskolai beszámoló és ta-
nulóink versenyeredményei.

A Csákvári Polgárőrség elmúlt 
évi tevékenysége.

Tájékoztató a 2021/2022-es 
nevelési évre vonatkozó óvo-
dai beiratkozásról.

Gyászhír
Életének 91. évében elhunyt 
Minárik Ferencné született Kivágó Erzsébet, 
a csákvári általános iskola egykori igazgatója
Minárik Ferencné Kivágó Erzsébet 
1930. szeptember 30-án született 
Budapesten. A főiskola elvégzését 
követően Fehérvárcsurgón a Ne-
velőotthonban tanítottak férjével 
Minárik Ferenccel, akivel 1958-ban 
házasodtak össze. Házasságukból két 
gyermekük született Imre és Tamás. 

1961-től a csákvári általános isko-
lában tanított magyart, majd 1964-
től 1973-ig igazgatóhelyettes volt. 
Rideg Miklós igazgató úr Fehérvárra 
történt távozását követően 1973-tól 
1987-ig a Csákvári Általános Iskola 
igazgatói tisztségét töltötte be. Az 
általános iskola „új épülete” igazga-
tósága egyik fő műve volt. Azt sze-
rette volna, hogy a csákvári gyerekek 
XX.sz-i modern körülmények között 
tanulhassanak. Rendszeresen részt 
vett a diákok nyári, zánkai táboroz-
tatásában férjével együtt, ahol Feri 
bácsi volt a táborvezető. Nyugdíjba 
vonulásukig mindketten Csákváron, 
Csákvárért dolgoztak. 

Támogatta és felkarolta a pályakezdő 
fiatalokat. Az óralátogatásai során 
tapasztaltakat segítő szándékkal osz-
totta meg kollégáival. Az általa felké-
szített tanulók a megyei versenyeken 
rendre jó eredménnyel szerepeltek. 
Tanárként kiemelkedő, példamutató 
szerepet töltött be az ifjúság nevelé-
se terén. Tanítványai és kollegái is el-
ismerték, szerették, erről tanúskodik 
az is, hogy nyugdíjba vonulását köve-
tően is sokan felkeresték, tanácsot 
kértek tőle. Elhivatottságát, a magyar 
nyelv iránti szeretetét mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy a tanári 
pálya és a szakma szeretetét hagyo-
mányozta fiára, Tamásra, is, akinek 
tanítványai több országos szintű ma-
gyar és történelem versenyt nyertek. 

Csákvár Város Önkormányzata nevé-
ben őszinte részvétem fejezem ki a 
gyászoló családnak. 

Illés Szabolcs
polgármester
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Polgármesteri döntések
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szó-
ló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rende-
letben, valamint a katasztrófavéde-
lemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján Illés 
Szabolcs polgármester úr 2021. feb-
ruár 3-i határozatai óta eltelt időben 
a következő döntéseket hozta: 

Felkérte a Csákvári Közös Önkor-
mányzati Hivatalt, hogy a 2021. évi 
költségvetésének kidolgozását köve-
tően véleményezésre küldje meg a 
fenntartó települési önkormányza-
tok részére. 

Döntött a csákvári Esterházy Móric 
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola működési és felvételi 
körzetének változatlanul hagyásáról. 
Döntés született arról, hogy Csákvár 
Város Önkormányzata nem kíván 

élni a Fejérvíz Zrt. kapcsán felmerült 
részvényvásárlási lehetőséggel. Elfo-
gadásra került a polgármester 2021. 
évi szabadság üteme és a 2021. évi 
cafetéria juttatása. Elfogadásra ja-
vasolja a Csákvári Önkormányzati 
Társulás 2021. évi költségvetését 
a Társulási Tanács részére. Döntés 
született a Csákvári Önkormányzati 
Társulás 2021. évi tagdíjára és műkö-
dési hozzájárulására vonatkozó köte-
lezettségvállalásról. 

Elfogadásra került a Csákvár Város 
Önkormányzata és intézményei költ-
ségvetési bevételeinek növelését, ki-
adásainak csökkentését célzó intéz-
kedésekről szóló tájékoztató, majd az 
önkormányzat 2021. évi közbeszer-
zési terve is.  Szükséges volt határo-
zatot hozni az önkormányzat saját 
bevételei és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezett-
sége megállapításáról. 

Felkérésre került 1 fő önkormányzati 
képviselő a KOMA adatbázisba tör-
ténő visszakerülésre. Kiválasztásra 
került a Kálvária utcai útépítés en-
gedélyezési és kivitelezési terveinek 
előkészítéséhez szükséges tervező. 

Elfogadásra kerültek a civil szerveze-
tek beszámolói, melyek a 2020. évi 
támogatások elszámolására vonat-
koztak. A támogatott szervezetek: 
Csákvári Tűzoltó Egyesület, Csákvári 
Polgárőrség, Floriana Egyesület, Cső-
váz Kerékpáros Egyesület, Dallam 
Alapfokú Művészeti Iskola, Csákvári 
Lovasbarátok Köre Egyesület, Csák-
vári Evangélikus Egyházközség, Vas-
kapu Hagyományőrző Egyesület. 

Döntés született pályázat benyújtá-
sáról a TOP-2.1.3-16 jelű, Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fej-
lesztések elnevezésű kiírásra, majd 
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulla-

dékgazdálkodási Társulás adósságot 
keletkeztető fizetési kötelezettségei-
nek elfogadásáról. 

Elfogadásra került a Duna-Vértes 
Köze Regionális Hulladékgazdálkodá-
si Társulás 2021. évi költségvetése. 

Elfogadásra került a Duna-Vértes 
Köze Regionális Hulladékgazdálkodá-
si Rendszerben kezelt hulladékokra 
vonatkozó 2021. évi Hulladékkezelési 
Díj 603/2020 (XII. 18.) Kormányren-
deletnek megfelelő alkalmazásáról 
szóló határozati javaslat. 

Döntés született Csákvárért Díj ado-
mányozásáról 1 magánszemély és 1 
szervezet részére. 

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Kedves Csákváriak!

Március 8-tól hatályos a 104/2021. 
(III.5.) kormányrendelet, amely a jár-
ványügyi korlátozások újabb szigorí-
tását vezette be. Önkormányzatunk 
maradéktalanul betartja a kormány-
rendeletben foglaltakat, és arra ké-
rem Önöket is, hogy családtagjaink, 
barátaink és közösségünk védelme 
érdekében tartsák be az elkövetke-
zendő időszakban a szabályokat. 

A kormányzati bejelentés értelmé-
ben az óvodák legközelebb április 
8-án, a tavaszi szünetet követően 
nyithatnak ki. Az óvodavezetővel tör-
tént egyeztetést követően azon gyer-
mekek részére, akiknek a szülei nem 
tudják megoldani az otthoni  felügye-
letet a Mese-Vár Óvoda Szabadság 
téri tagóvodájában biztosítunk ügye-
letet. A zárva tartás teljes ideje alatt 
az óvodai és általános iskolai étke-
zést továbbra is biztosítjuk. A közét-
keztetés szervezése és lebonyolítása 
az elmúlt időszakban megszokott 
rendben, helyben fogyasztással (az 
óvodában ügyeletet kérő gyermekek 
részére), elvitellel, illetve házhozszál-
lítással történik. 

A Csákvári Közös Önkormányzati Hi-
vatal ügyfélszolgálatán az ügyfélfoga-

dás március 22-ig szünetel, kivéve az 
anyakönyvi ügyek intézését. 

A mostani rendelkezések értelmé-
ben minden közterületen kötelező a 
maszkhasználat.

A családsegítő szolgálat munkatársai 
továbbra is segítséget nyújtanak a 
rászoruló embereknek, családoknak 
bevásárlásban, gyógyszer felíratás-
ban és egyéb, a házi segítségnyújtás 
körébe tartozó feladatok ellátásá-
ban. 

Aki segítséget szeretne kérni 
kérem jelezze a

06307280969-es telefonszámon 
vagy a gkcsakvar@gmail.com 

e-mail címen.

Sorsdöntő lesz az a néhány hét, ami 
előtt állunk. A járvány harmadik hul-
láma felfutó ágban van. Rohamosan 
nő a fertőzöttek száma nem csak 
országos szinten, hanem sajnos vá-
rosunkban is. Amíg az első két hul-
lámban elsősorban a 60 éven felüliek 
voltak az elsődlegesen veszélyezte-
tettek, a mostani hullámban egyre 
több a fiatal fertőzött.

A jelenlegi vírusmutációk sokkal veszé-
lyesebbek és gyorsabban terjednek, 

mint a korábbi alapvírus, ezért nyoma-
tékosan kérek mindenkit a bevezetett 
védelmi intézkedések betartására!

Az önkormányzat munkatársai to-
vábbra is fertőtlenítik a közterülete-
ket, buszmegállókat, játszótereket. 
Az intézmények pedig saját maguk 
gondoskodnak a fertőtlenítésről.

A háziorvosok folyamatosan hívják 
be a regisztrált lakosokat a vakcina 
beadására a rendelőbe, illetve a kije-
lölt oltópontra. 

Az önkormányzat minden segítséget 
megad ahhoz, hogy az oltási folya-
mat minél gördülékenyebben foly-
tatódjon, ezért az adminisztrációs 
feladatok felgyorsítása érdekében 
munkatársaink segítenek az adatla-
pok kitöltésében, hőmérőzésben és 
vérnyomásmérésben.

Továbbra is segítjük és támogatjuk 
a csákvári kórház COVID osztályán 
dolgozó orvosokat, ápolókat és be-
tegeket.

A vírus legyőzéséhez a jelenleg ismert 
egyetlen megoldás a védőoltás beada-
tása. Kérek mindenkit, hogy aki még 
nem regisztrált tegye meg a http://
vakcinainfo.gov.hu weboldalon!

Tudom, hogy az újabb korlátozások 
további terhet rónak mindenkire 
mind anyagilag, mind lelkileg. Mégis 
arra kérek most mindenkit, hogy bár-
mennyire is nehéz ez a mostani hely-
zet, a szabályokat tartsák be!  

Közös érdekünk, hogy az élet minél 
hamarabb visszatérhessen a normá-
lis kerékvágásba, de ahhoz, hogy ez 
megtörténhessen most, össze kell 
szorítani a fogainkat, össze kell szed-
ni minden erőnket, mert csak együtt 
sikerülhet!

Kérem vigyázzanak magukra, vigyáz-
zunk egymásra!

Illés Szabolcs
polgármester

Tájékoztató a 
koronavírus-helyzetről
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A Csákvári Polgárőrség
2020 évi tevékenységérőll

kívül a következő feladatokat láttuk 
el:

Részt vettünk a (2020. 06. 14.) felhő-
szakadást követő településbiztosítás-
ban. A mentéseket természetesen a 
Csákvári ÖTE tűzoltói látták el (pin-
cék, Kenderesi utca mentése).

Utcát zártunk lakástűz miatt, (2020. 06. 
20. Petőfi utca) hogy oltani tudjanak.

Csákvár Sport Nap (2020.07.25) a az 
Angolpark zárása, biztosítása, parkol-
tatás (gyalogtúra, kerékpáros túrák) 
útvonalainak védelme. Esős, borús 
nap teljesítettünk szolgálatot.

Csákvár Kerékpáros Maraton 
(2020.07.26.), programjai két csator-
nán zajlottak:

Egy nagyobb táv 170 km, amely há-
rom járás területét érintette.

Egy városkerülő kerékpártúra, amely 
Csákvár állami és önkormányzati út-
jain zajlott.

Rajt-cél állomás a Rákóczi utcában 
volt, és a verseny Csákváron hét köz-
lekedési pontot érintett. A biztosítás-
ban részt vett a bicskei RK Közlekedési 
Alosztály. Más településeken is együtt 
dolgoztak a helyi kapitányságok mun-
katársai és a települési polgárőrök 

Sikeresen vettünk részt a Szabad-
ság téren a Hooligans Koncert 
(2020.08.26) biztosításában.

Egy ilyen rendezvény megvalósulása 
számunkra több napi feladatot is ad 
(ütemezett parkolózárások, rendez-
vény). A szakmai munka igénye 3 
eset, 12 fő polgárőr és 92 óra szolgá-
lat volt.

Szeptember hónap első feladata az 
iskolakezdés, „iskolai zebra” biztosí-
tása, két polgárőr 2x1 hétig végezte 
feladatát, többször részt vettek a biz-
tosításban a rendőrség munkatársai 
is.

A Lovasbarátok Köre Egyesület által 
szervezett (2020.10.03.) Szüreti fel-
vonulás biztosítása. Az útvonalter-
vet a Covid-19 veszély miatt mi állí-
tottuk össze, a város területén, de a 
nagyobb közlekedési gócpontok és 
járványveszélyes tömeg, és a gyüle-
kezési pontok kikerülésével, ami nem 
volt egyszerű. Az indulási állomást a 
Szt. Orbán térre, a végállomást a Kas-

tély parkba helyeztük. A felvonulás 
biztosításában segítségünkre voltak 
a zámolyi polgárőrök és a Bicskei RK. 
járőre. Köszönet a munkájukért. A 
feladatot 12 fő polgárőr és egy rend-
őr járőr oldotta meg. A felvonulás 72 
óra szolgálatot jelentett.

Kerékpáros Maraton Csákvár II. 
(2020.09.19.) egyszerűbb biztosítás-
sal segítettük a rendezvényt.

Nemzeti ünnep (2020.10.23.) ren-
dezvény és helyszínbiztosítás, koszo-
rúzás volt a feladatunk. Részvételünk 
5 fő polgárőr 30 óra.

Park bejárat takarítás (2020.10.26.), 
folytattuk az előző évben megkezdett 
munkát. Részvételünk 7 fő polgárőr, 
21 óra.

Mindenszentek, halottak napja 
2020.10.31 - 11.01. két teljes nap 
(parkoltatás, őrzés). Részt vett 13 fő 
polgárőr, 78 óra.

Decemberben a járványvédelmi ren-
deletek csak a hagyományos munka-
végzést teszik lehetővé.

Mivel az önkormányzattól tágabb, 
komfortosabb, kulturáltabb és jobb 
állapotú helyiséget kaptunk, meg-
kezdtük a helyiségek kialakítását, be-
rendezését. Ez a munka lassan halad 
–alkalmassá kell tennünk a Polgárőr-
ségre váró más, új feladatainak ellá-
tására.

A 2020. évben a Covid-19 járvány 
ellenére eredményes munkát végez-
tünk.

Összegzéseink röviden:

Szolgálati órák összesen: 1601 óra. 
Munkaidőben számolva: 200 nap

Eredményes pályázataink:

•  Csákvár Város Önkormányzata „Ci-
vil Alap”támogatás    500 000 FT

• OPSZ „Polgárőr Barát Város” cím. 
Céltámogatás 100 000 FT

• Csákvár Város Önkormányzata „Új 
Polgárőr helység” biztosítása.     
Tárgyi támogatás.

•  OPSZ „EDR Rádió Pályázat” a BM 
Katasztrófavédelem rádiós rendszer 
elérésére: EDR adó-vevő 1 PÁR.

Pályázati lehetőségeink felhasználá-
sa:

Polgárőr helyiség berendezése, alap-
szintű informatikai rendszer felépíté-
se (informatikai eszközök vásárlása).

Polgárőr autó működésének biztosí-
tása, az autó külső kihangosítása.

Eseti biztosító autók alkalmassá té-
tele (megfelelő közlekedési megkü-
lönböztető eszközökkel) feladatellá-
tásra, kereső – helyszín megvilágító 
reflektor vásárlása.

A megvalósult eszközök szakszerű 
használatához szükséges képzések, 
vizsgák leszervezése.

Helyi és szomszéd települések pol-
gárőreinek a bűnmegelőzési, forga-
lomirányítási, ifjúságvédelmi ismere-
tek, képzések biztosítása.

Elismeréseink 2020. évben:

Csákvár Város Önkormányzata és a 
Csákvári Polgárőrség közös pályázat-
ban elnyerte a „Polgárőr Barát Vá-
ros” címet.

Elkövetkező feladataink 2021. évben:

EDR rádiós vizsga az egyesület tagja-
inak.

Közösségi előadások szervezése a 
lakosságnak (különös tekintettel az 
iskola 7. – 8. osztályos tanulóira).

Előadások témája:
• Ne legyél áldozat (hátrányos hely-
zetű családok, kábítószer).

• Pályaorientációs bemutatók.

• Internet használata, előnyei és ve-
szélyei.

• Magyar Rendvédelem Történeti Ki-
állítás szervezése.

• Megyei Polgárőr Nap Csákvár 2021 
szervezése.

• Járvány utáni nyitás, a város közös-
ségi rendezvényeinek biztosítása.

Csákvári Polgárőrség

Éves tevékenységünket a városi ese-
ménynaptár alapján, egyeztetve a 
FMPSZ irányelveivel és a Rendőrség-
gel egyeztetve terveztük.

Január hónapban még a szokásos fel-
adatainkat láttuk el:

Kotló Hegyi megemlékezés (2020. 01. 
25.). A Lovasbarátok Köre Egyesület ál-
tal szervezett megemlékezés és tisztel-
gő lovas felvonulás biztosítása Csákvár 
belterületén és a Kotló hegyig.

Február hónapban megjelent a 
Covid-19 járvány, az elején még a 
rendezvénybiztosítás és a járőr mun-
ka volt jellemző. 

Márciusban már a Covid-19 jár-
vány települési biztosítási feladatait 
egyeztettük a város katasztrófavédel-
mi vezetőjével.

Március 15-én még szabadon, de 
szigorú szabályok szerint kis létszám-
ban ünnepeltünk, biztosítási felada-
taink természetesen megvoltak (köz-
lekedés, helyszínbiztosítás).

Áprilisra megérkezett a járvány első 
hulláma. Kaptunk többször hasz-
nálható védőmaszkokat a szolgálat 
ellátáshoz, az országos és helyi jár-
ványvédelmi rendelkezések telepü-
lési végrehajtásában segítettünk. 
Gondot okozott a polgárőrök mozgó-
sításában, hogy kit lehet szolgálatba 
vezényelni. Pl: 

Nem lehetett, vagy csak nagyon in-
dokolt esetben lehetett 65 évnél idő-
sebb, egészségügyben, szociális ága-
zatban, ellátás logisztikai ágazatban 
dolgozó polgárőröket foglalkoztatni.

Április hónapban a feladatellátási 
esetszám 22 volt, a teljesített szolgá-
lati órák száma 251 óra.

Az első hullám idején szombat – 
vasárnap ott voltunk nyitvatartási 
időben minden nagyobb élelmiszer-
boltnál, és próbáltunk segíteni, hogy 
lassítsuk a járvány terjedését. A helyi 
tájékoztatást az ÖTE kihangosított 
autója segítette. A megjelölt külterü-
leti fertőzészónákat a rendőrség el-
lenőrizte. Sokszor kellett más telepü-
lésről érkezett turistákkal egyeztetni, 
hogy dolguk végeztével hagyják el a 
településünket.

Az úgynevezett „Nyári járvány szü-
net idején” a szokásos feladatainkon 
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Amilyen csendes volt a január, olyan 
mozgalmas volt a február. 

Valentin napját megelőző hetet Ba-
rátság hetének neveztük ki, ugyan-
akkor farsangi hetet is tartottunk. A 
diákönkormányzati képviselők kisor-
solták, hogy melyik napon, melyik 
évfolyam öltözik be. A megválasztott 
tagok egyre komolyabban veszik fel-
adatukat, egyre felelősségteljeseb-
ben képviselik társaikat, és tájékoz-
tatják őket a fejleményekről.

Azon a héten képeslapokat, üzenete-
ket írhattak egymásnak a gyermekek, 
amit mi tanárok juttattunk el a cím-
zetteknek. Négy napig a barátságdo-
bozban gyűjtöttük, majd pénteken 
kiosztottuk a meglepetés papírokat. 
A faliújságokat híres barátságok le-
írásaival, fotóival díszítettük. Ezzel 
próbáljuk kiemelni az emberi kap-
csolatok és a barátság fontosságát. 
Rajzpályázatot is hirdettünk a témá-
ban, az aulát és a folyosót dekorál-
tuk az alkotásokkal. Készültek barát-
ságkarkötők, nyakláncok, különböző 
összetartozást kifejező tárgyak is. Az 
aktív részvételért járó  jutalmakat, is-
kolánk alapítványa finanszírozta. 

Mindezt nem zavarta a farsangi beöl-
tözés. Büszkék vagyunk diákjainkra, 

Február az iskolában

akik ötletes, vidám, ugyanakkor mér-
téktartó jelmezekben jelentek meg 
a kijelölt napon. Meglepő módon, 
sokkal többen beöltöztek így, mint 
amikor egyetlen napot szánunk erre 
az egész iskolában. Pedagógusaink 
sem maradtak le, a legkülönbözőbb 
jelmezeket öltötték magukra, amit 
ezúton is köszönök nekik. 

Február 22-én méltóképpen megtar-
tottuk a Magyar Parasport Napját. Az 
idén nem hívhattunk vendégeket, de 
így is szép, lélekmozgató napunk volt. 
Közös plakátkészítéssel készültünk a 
jeles napra. Ezzel ráhangolódtunk, 
információt gyűjtöttünk, és szebbé 
varázsoltuk a környezetünket. A Di-
ákönkormányzat két vezetőtanára 
60 paralimpikon nevét rejtette el az 
épületben. Osztályonként ötöt kellett 
összegyűjteni, és utánanézni a spor-
tolók életének, tevékenységének. Ez 
a feladat különösen felpezsdítette 
az ifjúságot. A gondosan elkészített 
munkákat alapítványi forrásból tud-
tuk jutalmazni. Testnevelésórákon az 
osztályok olyan feladatokat hajtottak 
végre, amelyek segítségével köny-
nyebben át tudják érezni egy sérült 
személy helyzetét. Bekötött szemmel 
kipróbálhatták pl a gurulóátfordulást 
előre (szőnyegen), a padon járást, 
zsámolyra fel-illetve lelépést, alag-

„Mióta az eszemet tudom,

barátok vagyunk.

Együtt jártunk bölcsibe,

óvodába, és most iskolába.

100 csodát éltü
nk

már együtt.”
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út-feladatot (kúszás alatta), célba 
rúgást, illetve dobást, miközben egy-
egy nem bekötött szemű társuk segí-
tette őket. Nem maradt el a kerekes 
székkel való haladás különböző aka-
dályok között, illetve a csörgőlabdás 
játék sem.

A kerekesszékeket a Gondozási Köz-
ponttól kaptuk kölcsön. Köszönjük 
szépen!

Hangsúlyoztuk, hogy a parasportolók 
teljesítményéhez milyen sok akarat-
erő és kitartás kell.

Osztályfőnöki órákon is érzékenyítés 
zajlott. Széles repertoárból válogat-
hattak az osztályfőnökök, hogyan 
szeretnék mindezt megvalósítani. 
A kisebb gyermekek mesék, rajzok, 
képek segítségével dolgozták fel a 
témát, míg a nagyok többek között 
filmek közül válogathattak, melyek a 
sérültek nem mindennapi életét mu-
tatták be. Sok esetben egészen mély 
beszélgetések alakultak ki. Egyes 
osztályokkal Magyar László a Szent 
Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali 
Intézményének intézményvezetője 
töltött el egy-egy online órát.

A járványügyi helyzet rákényszerí-
tett minket, hogy a megszokottól 

eltérő módon tartsuk meg rendez-
vényeinket, és tartsuk a kapcsolatot 
egymással. Így volt ez az első félévet 
lezáró szülői értekezletekkel is. Nagy 
örömünkre, nagyon jó volt a részvé-
teli arány. A legtöbb szülő bekapcso-
lódott az online szülői értekezletbe, 
az osztályfőnökök sikeresen megtart-
hatták azokat. Köszönjük a pozitív 
hozzáállást!

A versenyzést sem hanyagoljuk el, hi-
szen nagyon fontos, hogy az igyekvő 
diákok össze tudják mérni tudásukat 
másokkal, illetve rutint szerezzenek 
a szokatlan feladatok megoldásá-
ban. Sokat ront a teljesítményükön, 
ha a felvételi az első megmérettetés 
az életükben. Jelen helyzetben csak 
online versenyeken indulhatnak a 
diákok, melyre egyre több lehetőség 
nyílik.

A törökkori Fehérvár elnevezésű 
megyei történelem szaktárgyi verse-
nyen harmadik helyezést ért el Koós 
Gréta és Schneider Ingrid, hatodik 
osztályos tanulók párosa.

A nyelvÉSZ verseny területi fordu-
lóján továbbjutottak, így a megyei 
döntőbe kerültek: Első helyezéssel 
Berki Emili (6.b), harmadik helyezés-
sel Ujcz Anna Bella (6.a), valamint 

Várkonyi Hunor (4.a) és Keller Emese 
Sarolta (4.a).

A Hungarikum országos verseny má-
sodik fordulóján továbbjutott, így az 
elődöntőbe került a 7.a osztály csa-
pata: Magasi Kincső, Biró Eszter és 
Zelizi Natália

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

Nem hanyagoljuk el a környezetvé-
delmet sem. Fontosnak tartjuk, hogy 
a hulladékcsökkentés ne csak egy 
projekthét legyen, hanem folyama-
tosan ebben a szellemben neveljük a 
gyerekeket. Az aulában elhelyeztünk 
egy tároló edényt, és „Taposd lapos-
ra!” felirattal figyelemfelkeltő plaká-
tot helyeztünk ki. Szeretnénk, ha az 
üres flakonok összetaposva, szelektí-
ven ide kerülnének.

Megterveztük a nyári táborainkat 
is. Napközis jellegű, és bentlaká-
sos táborokat egyaránt szervezünk. 
Nem tudjuk még, hogy a járványügyi 
helyzet hogyan alakul, mire lesz le-
hetőségünk, de igyekszünk mindent 
megtenni azért, hogy a gyermekek-
nek tartalmas, vidám időtöltést biz-
tosítsunk. Az összefogás és a közös 
együttműködés jegyében összeül-
tünk településünk és az egyházak 
képviselőivel, civil szervezetek veze-
tőivel, hogy az általunk kínált progra-
mok időpontjait egyeztessük.

Reméljük, hogy mindenki elégedett 
lesz az összesítő táblázatban szerep-
lő kínálattal. (későbbi lapszámban)

Köszönjük, hogy Csákváron mindenki 
úgy érzi: közösen, együtt tehetünk a 
legtöbbet a gyermekekért!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

„Annyi sok közös 
kalandunk van ovi óta,

 Annyira örülök, 
hogy jóban lettünk!

Remélem, sokáig fog

tartani ez a barátság!”

„Köszi, hogy jóban
lettünk! Nagyon 
kedves, és jófej vagy!
Maradj mindig ilyen 
mosolygós és vidám 
lány!”

„KÖSZÖNÖM,

HOGY 

A BARÁTOM 

VAGY!”



6   

Eseménynaptár
2021.3.01. – 4.30.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébániánk elérhetőségei

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

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

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

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

A liturgia általános rendje Csákváron
Hétfő:  6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  18.00 szentmise
Kedd:  6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  18.00 zsolozsma és áldoztatás
Szerda: 7.00    szentmise
Csütörtök: 6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  16.00 szentmise a Szent Vince idősek otthonában
  18.00 szentmise a kórházban
  19.00 szentségimádás a templomban
Péntek: 6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
Szombat: 18.00 szentmise

       Vasárnap: 11.00 szentmise

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

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

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Templom belső felújításának ideje alatt vasárnaponként a Kálvin Teremben tartjuk 
az istentiszteletet, amelyet online is közvetítünk az egyházközség facebook oldalán 
(Református Egyházközség Csákvár)
illetve egy youtube csatornán (Gere Gábor József). 

Továbbra is kérjük, aki teheti online kövesse istentiszteleteinket.
Április 2-án, nagypénteken 18 órakor, április 4-én, vasárnap 10 órakor tartunk 
istentiszteletet. Húsvét vasárnapján, Jézus feltámadásának ünnepén megterítjük 
az Úrnak asztalát.

Egyházfenntartói járulék:
Egyházfenntartói járulék és adományok befizetése a kialakult helyzet alatt csak 
utalással történhet, vagy csekken történő befizetéssel

az egyházközség CIB Banknál vezetett bankszámlaszáma: 
10700093-70097689-51100005 

Kérjük, hogy minden esetben a közleményben tüntesse fel nevét, lakcímét és az egyházfenn-
tartás kifejezést, vagy az adomány célját.

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

Evangélikus  Egyház
Kedves Testvéreink!

A jelenlegi szigorítások miatt bátorítunk mindenkit, hogy online vegyen
részt istentiszteletünkön.
A templomajtót azonban nem zárjuk be, de kérjük továbbra is a biztonsági
szabályok következetes betartását.

• 1. Mindenki viseljen védőmaszkot.
• 2. Kézfertőtlenítő használata szintén kötelező.
• 3. Kerüljük a kézfogást.
• 4. A padokban (családtagokat leszámítva) 1,5 méteres távolságot kell
tartani, azaz kb. minden második padban szabad helyet foglalni.
• 5. Mindenki saját énekeskönyvet (vagy okostelefonról applikációt)
használjon.

Vasárnapi és ünnepi istentiszteleteinket a gyülekezet Facebook-oldalán
továbbra is élőben közvetítjük, s ezeket a felvételeket később is
visszanézhetik.

Szeretettel ajánljuk evangélikus portálunk anyagait, ahol naprakész információk 
és lelki anyagok segítenek híveinknek lelki táplálékhoz jutni.
A portál címe: www.evangelikus.hu

MÁRCIUS
21. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
28. Virágvasárnap 11.00 Istentisztelet (vasárnap)

ÁPRILIS
1.   18.00 Nagycsütörtök - úrvacsorai istentisztelet
2.   18.00 Nagypéntek - passióolvasás, úrvacsorai istentisztelet
4.   11.00  Húsvét ünnepe - Úrvacsorai istentisztelet
5.   11.00  Húsvét hétfő - áhítat
11. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
18. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
25. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)

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).

Március hónap igéje:
Jézus Krisztus Urunk mondja:
„Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.”
Lukács evangéliuma 19,40

Csákvár-Gánt Tv
M Á R C I U S  H A V I  M Ű S O R A

Március

Március
Március
Március
Március
Április
Április
Április

15. h.

18. cs.
22. h.
25. cs.
29. h.
1. cs.
5. h.
11. cs.

18:00

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

Március 15-i iskolai műsor
Zarándokút
Esterházyak Csákváron
Az Otthon
Pro Vértes 25 éve
A csákvári vár története
Dallam AMI tavaszi hangverseny
Laosz a mindennapokban
Költészet Napja



  7

Elektronikus beiratozás a járvány-
ügyi helyzet miatt:

• 2021. ápr. 19 - ápr. 30-ig
• Kapcsolattartó: 

Lancer-Szabó Mónika
(intézményvezető)

• e-mail cím: 
mesevarovi@csakvar.hu,

• telefonos elérhetőség:
06 30/225 8392

• Intézményi bemutatkozó pre-
zentáció:

https://www.csakvar.hu és
Csákvár Város Önkormányza-
tának facebook oldalán

Beiratkozással kapcsolatos fontos 
tudnivalók: 
• A szülő köteles beíratni az óvo-
dába azt a gyermeket, aki 2021. 
aug. 31-ig betölti a 3. életévét!
• Be lehet íratni az óvodába azt a 
gyermeket, aki a felvételtől szá-
mítva fél éven belül betölti a 3. 
életévét. 

Nkt. 8. § (1) * „Az óvoda a gyer-
mek hároméves korától a tan-

Óvodai beiratkozás
a Csákvári Mese-Vár Óvodába
a 2021/2022- es nevelési évre

kötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény, amely a gyermeket fo-
kozatosan, de különösen az utolsó 
évében az iskolai nevelés-oktatás-
ra készíti fel. Az óvoda felveheti 
azt a gyermeket is, aki a harma-
dik életévét a felvételétől számí-
tott fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a településen, fővá-
rosi kerületben, vagy ha a felvételi 
körzet több településen található, 
az érintett településeken lakóhely-
lyel, ennek hiányában tartózkodá-
si hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.”

Nkt. 8. § (2) * „A gyermek abban 
az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő nap-
jától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. 
A szülő - tárgyév május 25. napjá-
ig benyújtott - kérelme alapján a 
gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az augusz-
tus 31. napjáig, amelyben a gyer-
mek a negyedik életévét betölti, 

a Kormány rendeletében kijelölt 
szerv (a továbbiakban: felmentést 
engedélyező szerv) felmentheti az 
óvodai foglalkozáson való részvé-
tel alól, ha a gyermek családi kö-
rülményei, sajátos helyzete indo-
kolja. Ha az eljárásban szakértőt 
kell meghallgatni, csak az óvoda-
vezető vagy a védőnő rendelhető 
ki, és a függő hatályú döntésben 
nem kell rendelkezni a kérelmezett 
jog gyakorlásáról.” 

• Óvodakötelezettség külföldön 
történő bejelentésének kötele-
zettsége 

20/2012.EMMI rendelet 20. §. (2) 
„A napi négy órában óvodai neve-
lésre kötelezett gyermek szülője, 
ha gyermeke az óvodakötelezett-
ségét külföldön teljesíti, köteles 
arról a beiratkozás idejének utolsó 
határnapját követő tizenöt napon 
belül írásban értesíteni az okta-
tási hivatalt. A napi négy órában 
óvodai nevelésre kötelezett, az 
óvodával jogviszonyban álló gyer-
mek szülője, ha gyermeke az óvo-

dakötelezettségét a jövőben kül-
földön teljesíti, előzetesen köteles 
értesíteni az óvodavezetőt.” 

A beiratkozáshoz szükséges doku-
mentumok, melyeket a beiratko-
záshoz szükséges elküldeni elekt-
ronikus úton. 

• A gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosító és lakcímet igazo-
ló hatósági igazolvány (lakcímkár-
tya)

• A szülő nevére kiállított személyi 
igazolvány és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolvány 

• Hiánytalanul kitöltött szülői 
szándéknyilatkozat.

A gyermek felvételéről az óvodave-
zető dönt, melyről 2021. május 28- 
ig írásos formában értesíti a szülőt. 
Az értesítés tartalmazza a döntés 
indokolását, illetve a fellebbezésre 
vonatkozó tájékoztatást.

Szülői szándéknyilatkozat
Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

Alulírott ………………………………………………………………………………………………………………… (szülő, gondviselő), nyilatkozom, hogy
 ….….………………………………………………………nevű gyermekemet, a Csákvári Mese-Vár Óvodába kívánom beíratni a 2021/2022-es nevelési évtől.
A gyermek
• Születési helye: ________________________________________________________
• Ideje: ________________________________________________________________
• Lakcíme: _____________________________________________________________
• Anyja neve: ___________________________________________________________
• Apja neve: ____________________________________________________________
• TAJ száma: ____________________________________________________________

Szülői elérhetőségek
• telefon: ______________________________________________________________
• e-mail cím: ___________________________________________________________

Választott intézmény /kérjük húzza alá/
• Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Székhely intézménye – Csákvár, Ady E. u. 2.
• Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Tagintézménye - Csákvár, Szabadság tér 13.
(A választott intézményt igyekszünk figyelembe venni gyermekük elhelyezésekor, de a csoportlétszám korlátokat szab számunkra is.
Megértésüket köszönjük)

Kelt:
………………………………………………

Szülő/Gondviselő aláírása
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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:  április 1.

Csákvári Hírmondó

Tisztelt Csákvári Lakosok!
Mindenkihez, de főként azokhoz 

a lakosokhoz szeretnék szólni 
pár szót, akik a kézbesítő 

körzetemhez tartoztak, és akikkel
 a postai munkavégzésem során 
szinte napi kapcsolatban voltam. 
Postai tevékenységem 29 év után 

véget ért. Ezúton szeretném 
megköszönni Önöknek irántam 
érzett megtisztelő bizalmukat,

és kívánni mindenkinek 
jó egészséget és minden jót!

Tisztelettel volt postásuk: 
Tyeklár Márton

Hirdetések

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

APRÓHIRDETÉS

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%

GyüViZö
 Gyümölcs  Virág  Zöldség 

Csákvár, Kálvin u. 14.

Tel.: (30) 536-13 43

Zöldség, gyümölcs színe, java! 

És sok minden, ami a konyhába kell!

Száraz- és élővirág dekorációk
otthonra, ajándékba, alkalmakra!

Kovászolt pékáruk

„Mert a kenyér liszt, víz és só.”

ingyenes házhozszállítás 

 

Kövess minket a Facebook-on is!
Gyüvizö

Több biztosító egy helyen!
Élet -, baleset -, nyugdíj -, 
vagyonbiztosítás és 
gépjárműbiztosítás 
több biztosítótól egy helyen! 
A lehető legjobb ajánlatot
tudjuk biztosítani!

Érdeklődni: Horváth Ferenc 
+36 30 598 05 42 
vagy horvath.ferenc@novigo.hu 
Csákvár, Klapka György utca 5. 
(előzetesen időpont foglalás szükséges)

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, Széchenyi út 29. sz. alatt lévő kozmetikámban!
„A magadra fordított idő NEM elvesztegetett idő.”

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2021. január 31-én Balogh Alex a Bem utcába,
2021. február 5-én Hári Hanna Izabella a Felső-Haraszt utcába,
2021. február 16-án Krausz Olívia a Kálvária utcába,
2021. február 18-án Szabó Janka az Aranyhegyi utcába,
2021. február 20-án Neukunft Nimród a Rákóczi utcába,
2021. február 21-én Breitenbach Szofia a Hunyadi utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

Ez itt az Ön 
hirdetésének

a helye.

Legyen Ön is
 hírdetőnk 

és ismertesse meg 
kínálatát még

 több emberrel!

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvári Iskola Tanulóért Alapítvány  18485842-1-07
Csákvár Kempo HSE    18491380-1-07
Csákvári Természetjáró Egyesület   18500103-1-07 
Csákvári Tűzoltó Egyesület   18484009-1-07
Csőváz Kerékpáros Sportegyesület    18596887-1-07
Floriana Könyvtár és Közösségi Tér   15365965-1-07
Polgárőrség     18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány  18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evangélikus gyülekezet) 18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület     18480098-1-07
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület   18024588-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület  18501616-1-07

A városunkban működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyarországi Evangélikus Egyház


