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Csákvár Város Képviselő-testü-
letének írásos tájékoztatója.  

A Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat tanszergyűjtést szervez rá-
szoruló családok részére.

Színes iskolai beszámoló és ta-
nulóink versenyeredményei.

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

Cigányszerelem

2021. július 3-án mutatta be a 
Rátonyi Róbert Színház Lehár 
Ferenc méltán híres operettjét, 
melyre minden jegy elkelt. A 
színészek kitettek magukért, a 
produkció fergeteges volt, me-
lyet a hosszú vastaps is igazolt. 

PREMIER
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Testületi hírek
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2021. június 29-
én megtartott ülésén a következő 
döntéseket hozta: 

Döntött a veszélyhelyzet alatt meg-
hozott polgármesteri döntésekről 
szóló beszámoló elfogadásáról, majd 
megalkotta az önkormányzat és in-
tézményei 2021. évi költségvetéséről 
szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati 

A színházi évad tovább folytatódott 
a POMPOM hatalmas sikere után az 
Elvesztett királyság című gyermek 
bábelőadással, amit szintén nagy 
lelkesedéssel fogadtak az apró né-
zők június 12-én. Ezt követően már 
másnap a fiatalokat szólította meg a 
székesfehérvári Ciszterci Szent István 
Gimnázium Fejér Holló Diákszínpada 
a Liliomfi című komédiával.

A felnőtteket megcélozva hívtuk ven-
dégül Rudolf Pétert és Kálloy Molnár 
Pétert a londoni West End díjnyertes 
darabja, a Kövek a zsebben című da-
rab bemutatására. 

Sokunk kedvencének, Rejtő Jenőnek 
az életművét dolgozta fel Olt Tamás 
rendező a Szájon lőtt tigris című mű-
vében, melyben választ kaphattunk 
arra, hogy ki is az a rejtélyes Rej-

rendelet módosításáról szóló rende-
letet. 

Az önkormányzat és intézményeinek 
2021. évi 01-05. havi költségvetésé-
ről és a folyamatban lévő pályáza-
tokról szóló tájékoztatót tudomásul 
vette, 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság nem 
képviselő bizottsági tagjává Németh 

Melindát választotta meg, majd dön-
tött a 2417/2 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat 
elbírálásáról. 

Elfogadásra került a Kálvária utca vé-
gén ivóvíz vezeték hálózat bővítési 
munkálatairól szóló határozati javas-
lat, majd a Csák és Társa Háziorvosi 
Bt. valamint a Zsigmond és Zsigmond 

Egészségügyi Szolgáltató Bt. feladat-
ellátási szerződésének módosítása. 

Zárt ülésen tárgyalta a Képviselő-
testület a 078 hrsz-ú ingatlan egy 
részének megvásárlására érkezett 
ajánlatról. Döntés született az ingat-
lan értékbecslésének elkészíttetését 
követően történő értékesítéséről. 

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

tő Jenő. Bár azt gondolnánk, hogy 
nincs már hova fokozni a színvonalas 
előadások sorát, a Rátonyi Róbert 
Színház tagjai ezt megcáfolták. Telt-
ház előtt mutatták be Lehár Ferenc 
Cigányszerelem című kétfelvonásos 
operettjét, melyet vastapssal jutal-
mazott a közönség. 

A színházi évadnak itt azonban 
még nincs vége, július 9-én a Márai 
Sándor a Gyertyák csonkig égnek 
című művét mutatta be a József At-
tila Színház. Július 30-án a Péntek 
13 című operett-vígjátékkal várjuk 
Önöket, melynek keretében a zenés 
szerelembeesés garantált Eisemann 
Mihály művének és a Pesti Broadway 
Stúdió művészeinek közreműködé-
sével. Az évadot nyárzáró operett-
musical gála zárja világszerte ismert 
dalokkal, slágerekkel. 

Kulturális élet Csákváron

A nyárzáró gála csak a tavaszi/nyári 
évad végét jelenti, ősszel ismét vár-
juk rendszeres és új vendégeinket 
izgalmasabbnál izgalmasabb dara-
bokkal, melyek minden korosztályt 
megszólítanak, megszínesítve a hosz-
szú téli estéket, és egy kis csillogást 
lopva a szürke hétköznapokba. 

A színházi előadások mellett ingye-
nes koncertekkel is vártuk telepü-
lésünk minden lakosát június ele-
jétől egészen július végéig. Az első 
alkalommal a Grunting Pigs és a 
CandyMen Duo hozott el fülbemászó 

dallamokat rock, jazz és rockabilly stí-
lusban, majd a Soulbreakers és Little 
G Weevil biztosította a jó hangulatot. 
A Jambalaya Light Nemes Zoltán és 
Albert Zoltán részvételével könnyed 
nyárestét varázsolt, amit Möntör 
Máté és Oláh Dezső duója koroná-
zott meg magas szintű virtuózitással. 
Július 8-án Takáts Eszter és Pély Bar-
na előadásával folytatódtak a prog-
ramok, majd Süle Zsolt és a Stardust 
zárja a koncertsorozatot július 22-én 
pénteken. 

Magyar Diána

Olt Tamás a Szájon lőtt tigris c. előadáson

Oláh Dezső és Möntör Máté

Rudolf Péter és Kálloy Molnár Péter, Kövek a zsebben című darabban
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Esterházy Marcell megnyitóbeszéde

Tisztelt Polgármester Úr, Marika, 
Kedves Egybegyűltek!

A család nevében szeretnék köszöne-
tet mondani, hogy ez a mai kiállítás 
létrejött és nagyon örülünk, hogy 
majdnem 100 év után ezek a képek 
visszakerülnek ebben a formában 
eredeti készítésük helyszínére.

Valamikor 1993-94 körül 
Lockenhausban (Lékán) volt egy nagy 
családi találkozó. Az összes Esterházy 
eljött, azóta sem volt ilyen alkalom. 
Készült egy fotó, ott állunk a lépcsőn 
férfiak és fiúk, összesen 25-en, bácsi-
kák és kuzinok, nagyapám és nagy-
bátyáim, apám és én. Az ebéd előtt 
odajött hozzám egy idősebb tanti és 
amikor bemutatkoztunk megkérdez-
te: Te vagy az a Marcell, aki eltűnt a 
második világháborúban?

Zavaromban nem tudtam mit vála-
szoljak.

Azt hiszem ekkor tudatosult ben-
nem, hogy van, illetve volt itt még 
valaki, akit ugyanúgy hívtak, mint en-
gem. Kettőnk neve közt a különbség 
az volt, hogy ő franciásan, egy l-el 
írta a nevét.

Később Marcel története többször 
előkerült. Megtudtam, hogy valóban 
eltűnt és, hogy a Károlyi dédnagyma-
ma még évekig kerestette, hátha egy-
szer előkerül. Sokak szerint talán ez is 
közrejátszott abban, hogy nem hagyta 
el hazáját férjével, Móriccal 1956-ban, 
és élete hátralévő részét Majkon élte 
le. Az utóbbi időben hír volt, hogy az 
oroszok feloldják a második világhá-
borús aktákat, és kutathatóvá teszik 
azokat. Jó lenne, ha végre kiderülne, 
mi is történt valójában Esterházy Mar-
cellal 25 évesen 1945-ben.

Az itt látható fotók negatívjait elő-
ször a 2000-es évek elején láttam, 
akkor Rómaifürdőn édesanyámmal 
pakoltuk a nagy utazó ládában lévő 
dokumentumokat, amelyeknek egy 
része Majkról jött dédanyám halála 
után. 

7 darab vászonkötéses Kodak nega-
tívtartó, melyben egyenként 100 db 
negatívot tarthatott az ember 9 x 12 
cm-es méretben, és melynek utolsó 
négy lapja egy számozott, indexelhe-
tő jegyzettömb volt. Ide kerültek fel a 
dátumok, a helyszínek és a képeken 
szereplők nevei. Hamar rájöttem, 
hogy ezeket dédnagymamám, Káro-
lyi Margit tartotta rendben, és az ő 
írásával kerültek dokumentálásra. 
Az, hogy a képeket ki vagy kik készí-
tették a legtöbb esetben rejtély, bár 
egyes csoportképeken mégis egyér-
telművé válik. Az egyik ilyen képen 
mindenki szerepel a családból, kivé-
ve Marcelt, majd a következő ugyan-
ilyen beállításban Mónika hiányzik a 
képről, és Marcel már ott van a he-
lyén. Valószínű állványról készült, de 
önkioldó nélkül, amihez valakinek ki 
kellett állnia a csoportképből, hogy 
megnyomja a gombot. De van olyan 
fotó is ahol látjuk Marcelt egy kame-
rával a kezében. Szeretném azt gon-
dolni, hogy ő készítette a képek nagy 
részét, hogy a fotográfia szeretete 
is kapocs köztünk, nemcsak a közös 
nevünk.

Az itt bemutatott válogatás egy apró 
szelete a több, mint 600 negatívból 
álló archívumnak. Időben haladva 
válogattam, kezdve az 1914-ben kór-
házzá alakított kastélytól , a nagy va-
dászatokon át, egészen a négy gyer-
mek nagykorúvá válásáig.

Szempont volt az is, hogy megmutas-
sak olyan képeket, melyek az akkori 
csákváriakat mutatja. Ilyen például 

a megyéspüspökkel készített bér-
málási kép, vagy az én személyes 
kedvencem, a mezőgazdasági gőzeke 
megjelenése a földeken. Láthatjuk 
az élettel teli Majki kastélyt, és azt is 
milyen volt a Csákvári kastély, ami-
kor még a családunké volt.  Szintén 
szerepelnek olyan képek a szelekció-
ban, amiket fotógráfiailag tartottam 
érdekesnek. A kastély előtt elhajtott, 
elmosódott biciklista képe, akár egy 
20-as években készült Jacque Hen-
ri Lartigue fotó is lehetne valahol 
Franciaországban, de az Eszterházán 
készült fotó is nagy kedvencem, ahol 
gondterhelt férfiak ülnek a lépcsőn, 
és mintha dédapámtól várnák a meg-
oldást valamire.

Ezek a képek az utolsó előtti pillanat-
ban készültek, amíg még viszonyla-
gos béke és nyugalom volt Csákvá-
ron, miközben a 30-as évektől  már 
érezhetően közeledett valami. Ami 
utána jött sorozatban, minden család 
életét keservesen megviselte. 1944-
ben Móric dédapámat a gestapo 
letartóztatta, 1945-ben eltűnik Mar-
cel, 1951-ben kitelepítik őket Hortra, 
Mónika 3 évre koholt vádakkal Kis-
tarcsára kerül, 1954-ben Menyhért 
a gyermekbénulás egyik utolsó hazai 
áldozataként lebénul, vastüdőbe ke-
rül és hamarosan meghal. 1956 után 
csak nagyapám, Mátyás és dédnagy-
anyám marad itthon. Nagyapámnak 
akkor már 4 gyereke volt, és 1957-től 
ad jelentéseket az állambiztonsági 
szolgálatnak. 

Néha az az érzésem, hogy én inkább 
a század második felében történt 
dolgokat tartom az örökségünk fon-
tos részének, amivel valamit kezde-
nünk kell, tovább mesélnünk, és leg-
főképpen megértenünk.

De nem lehet látni az egészet, ha 
csak egy részét vizsgáljuk a dolgok-
nak, így az itt látható anyag és a csa-

ládunk előző generációinak történe-
te ugyanúgy fontos.

Ha megkérdezik, honnan való a csa-
ládom, én általában Galánta helyett 
Csákvárt szoktam mondani, ha tél 
van, akkor Majkot, mégiscsak köny-
nyebb fűteni a kisebb kastélyt. 

Szóval mi, ma élő Esterházyak úgy 
vagyunk Csákváriak, hogy sosem 
éltünk itt. Innen származunk, ide 
kötnek nemcsak a tárgyi emlékeink, 
hanem a családi történetek is. Az itt 
bemutatott képek ebbe nyújtanak 
bepillantást. Hogy az Esterházy név 
mögött nemcsak falak vannak, kasté-
lyok és névtáblák, hanem emberek, 
egy család, családi kapcsolatok, drá-
mák és tragédiák.

1945 után földet vissza nem adtak, 
1989 után földet vissza nem vettünk, 
és azt hiszem, ez rendben is van így, 
bár apám a “Halacsak csodálatos 
élete” című könyvének egyik monda-
tát is mondhatnám “Hát azért ehhez 
tudnék még mit hozzáfűzni”.

Szeretném megköszönni a Csákvári 
Önkormányzatnak, hogy segítette 
a kiállítás létrejöttét, és különösen 
Tóth Árpádné Marikának, aki nélkül 
nem jött volna létre ez a tárlat. Mari-
ka amúgy is a csákvári kulturális élet 
egyik alapköve, és a család rendkívül 
hálás neki, hogy folyamatosan gon-
dozza és dokumentálja az Esterházy 
család XX. és XXI. századi történetét. 
Nagyon szépen köszönjük.

Reméljük, sokan megtekintik a kö-
vetkező időben is a kiállítást, és min-
denki találni fog számára fontos, ked-
ves vagy érdekes képeket.

A kiállítást ezennel megnyitom. Kö-
szönöm szépen.

Csákvár, 2021.06.05.

FORRÁS
Válogatás az Esterházy család archívumából
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Szép és emlékezetes hónap volt. Szív-
melengető eseményekkel, sok-sok vi-
dámsággal.

Június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja 
volt az első a hónap felemelő pillanatai 
közül. Egészen újszerűen készítettük elő 
a megemlékezést. A főépület udvarán 
található sportpályán kijelölték a pe-
dagógusok a történelmi Magyarország, 
illetve jelenlegi hazánk határait. A gyer-
mekek fehér felsőben zeneszóra vonul-
tak fel és formázták meg az országokat. 
Az alakzat szívében piros-fehér-zöld pó-
lóba öltözött diákok a zászlónkat szim-
bolizálták. A történelmi áttekintés és 
az ünnepi vers után elénekeltük Szarka 
Tamás Kézfogás című dalát, mellyel be-
kerültünk az országos összeállításba is. 
(Szarka Tamás hivatalos oldalán meg-
tekinthető.) Tanulóink szívvel-lélekkel 
vettek részt a programban, élmény volt 
mindannyiunk számára ez a délelőtt.

A Diákönkormányzat meglepetéssel 
készült Pedagógus Napra. Megbeszél-
ték, hogy az egyes osztályok melyik 
pedagógusoknak kedveskednek. A 
gyermekek rendkívül kreatívak voltak. 
A plakáttól kezdve, befőttes üvegbe rej-
tett jókívánságokon keresztül, fénykép-
összeállításig a legkülönbözőbb aján-
dékokkal keresték fel tanáraikat, hogy 
megköszönjék az éves munkájukat. 
Önkormányzatunk pedig ünnepséget 
rendezett, mely rendkívül jól sikerült. Az 
óvoda dolgozóival együtt egy kellemes 
estét töltöttünk el. Köszönjük szépen!  

Június elején a 8.a osztály egynapos 
kiránduláson vett részt, amelyet Veigl 
Fruzsina az Agrárkamara Szakmakósto-
ló országos pályázatán 3. helyezésével 
nyert számukra. A mezőgazdasági szak-
mákkal ismerkedve izgalmas, tartalmas 
napot töltöttek el Velencén. Megismer-
hették az üvegházi növénytermesztést, 
a lótenyésztést, és lovagolhattak is. 
Utána a pusztaszabolcsi üzemben az 
iskolatejünk útját követhették végig a 
szarvasmarhák takarmányának a ter-

Június az iskolában

mesztésétől a tej nagyüzemi feldolgo-
zásáig. Látták egy kis borjú születését, 
és a nagyobbakat meg is simogathat-
ták. Ezután kipróbálhatták a krémsajt 
készítését és a vaj formázását, miköz-
ben a cég finomságaiból ebédelhet-
tek. A napot Martonvásáron izgalmas 
kémiai kísérletek, interaktív játékok és 
tanösvénybejárás zárta le. Sok új infor-
máció birtokában térhettek haza.

Ebben a hónapban végre lehetőség 
nyílt osztálykirándulások szervezésére 
is! A pedagógusok megfontoltan válasz-
tottak helyszínt és programot, hogy a 
gyermekeknek biztonságos körülmé-
nyek között tudjanak tartalmas szóra-
kozást nyújtani. A diákok természetesen 
nagyon örültek. 

A nyolcadikos kémia tananyagba sok 
szempontból is beleilleszkedik a szap-
pankészítés, hiszen egyrészt tanulnak 
a zsírokról és olajokról, egy másik feje-
zetben pedig a háztartási kémia a téma. 
Fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy az 
elmélet minél többször találkozzon a 
gyakorlattal. Így nem volt kérdés, hogy 
az utolsó tanórák egyikén megismer-
tessük diákjainkat a szappankészítés 
folyamatával. Nem a nagyanyáink ide-
jéből ismert üstben főzős, hamulúgos, 
marhafaggyús verziót mutattuk meg 
nekik, hanem az úgynevezett hideg 
eljárást, ami már sokkal modernebb, 
gyorsabb, a végtermék szempontjából 
mégis örömtelibb folyamat. Kecsketej-
jel, többféle zsírral és olajjal, valamint 
egy erős vegyszerrel, a nátronlúggal dol-

Megkezdődött az ingyenes táboroztatás

Szappan átadása az évzárón

8.a osztály egynapos osztálykirándulása Velencén

3.b az osztálykiránduláson
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goztak, amelyekből aztán a szilikonfor-
mába öntött natúr szappanok pár nap 
alatt elkészültek, azokat haza is vihették 
a diákok.

Lezárult Önkormányzatunk rajzpályáza-
ta a „Klímatudatosságot erősítő szemlé-
letformálás Csákváron” elnevezésű pro-
jekt keretében.  (KEHOP 1.2.1 projekt 
Csákvár térségében). Osztályonként a 
három legügyesebb tanuló külön díja-
zásban részesült, a pályázat nyertesei 
pedig ünnepélyes keretek között kap-
ták meg jutalmukat. Az értékes aján-
dékokat, így a napelemmel működő 
robotokat is, alpolgármester úr adta át 

a gyermekeknek. A játékok nagy érdek-
lődést váltottak ki, örömet szereztek a 
diákoknak.

Több verseny a tanév utolsó két heté-
ben zárult le, különböző megyei és or-
szágos fordulók díjazására most került 
sor.

A Tudásbajnokság országos döntőjé-
ben magyar nyelvből Vig Bendegúz 3. 
b osztályos tanuló 1. helyezést ért el. 
Gratulálunk neki, büszkék vagyunk rá, 
és köszönjük szépen tanítója munkáját, 
aki most vonul nyugdíjba! 

Bendi, a király!

A rajzverseny helyezettjei

Majtán Míra

Környezet védelem a jövőért döntősei

A MatekÁsz levelezős verseny országos 
döntőjében első helyezést ért el Majtán 
Míra 2. b osztályos tanuló. Gratulálunk 
a szép teljesítményhez, köszönjük szé-
pen tanítója munkáját, aki szintén nyug-
díjba vonul!

A Környezetvédelem a jövőért verseny 
megyei döntőjében Huzina Panna 
Zoé, Rácz Bence és Szabó Kristóf 8.a 
osztályos tanulók csapata kiemelke-
dő teljesítményt ért el, melyet értékes 
jutalmakkal (ismeretterjesztő könyv, 
hangszóró) díjaztak.

Folytatás a következő oldalon.

Szerenád
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Ebben a tanévben sajnos diákolimpiai 
versenyeken a járványügyi helyzet miatt 
nem tudtunk szerepelni, pedig iskolánk 
két kézilabda korcsoportban is szeretett 
volna indulni. A tavalyi területi 1. helye-
zés után sajnos a megyei döntőt már 
nem rendezték meg. Örömteli, hogy 
ebben a tanévben közel 20 alsó tagoza-
tos gyermek ismerkedett meg a kézilab-
da alapjaival. Reméljük, lelkesedésük 
töretlen lesz, és egy ütőképes csapatot 
tudnak majd alkotni a következő évek-
ben. A tanév utolsó hetében viszont 
lehetőség nyílott arra, hogy az iskola 
szabadtéri kézilabdapályáján három 
korosztályban egymás közötti mérkő-
zéseket tudjunk játszani. Több, mint egy 
év után nézőközönség előtt! Az érdeklő-
dő szülők, hozzátartozók szép számmal 
jelentek meg az udvaron, örültek, hogy 
láthatták a csapatok játékát , akik oda-
visszavágós mérkőzéseken mutathatták 
meg tudásukat. Jár a dicséret minden 
résztvevőnek és köszönjük szépen kollé-
gánk lelkesedését és munkáját!

Az eseménydús tanév végén elérkezett 
a ballagás napja. Nagy örömünkre, a 
hagyományoknak megfelelően búcsúz-
hattunk el a három nyolcadik osztálytól, 
csak kisebb korlátozások voltak érvény-
ben. Június 10-én az iskola udvarán 
szerenádoztak a gyerekek, 11-én pedig 
ünnepélyes keretek között ballagtak el. 

Nevelőtestületi dicséretben Magyarics 
Botond és Néráth Dániel részesült, 
igazgatói dicséretet pedig Jankus Petra, 
Knausz Virág, Mohl Bíborka és Szabó 
Kristóf kapott. Mivel virágátadásra az 
idén nem került sor, kivételesen egy 
dallal köszöntünk el nyolcadikosainktól. 
A ballagókat tanító pedagógusok közö-
sen elénekelték A Pál utcai fiúk Mi va-
gyunk a grund című dalát. Ezzel fejeztük 
ki szeretetünket kedves tanítványaink-
nak. Reméljük, jól érzik majd magukat a 
középiskolában!

Június 18-án került sor a tanévzáró 
ünnepségre, ahol öt nyugdíjba vonu-
ló kollégától is elbúcsúztunk. Munkája 
elismeréseként az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Bokros Ilonának, Czvikli 
Imrénének, Metykóné Staudt Kingának, 
Saller Molnár Gyulánénak és Szakálné 
Dornyi Erzsébetnek Pedagógus Szol-
gálati Emlékérmet adományozott. Kö-
szönjük szépen a munkájukat, és boldog 
nyugdíjas éveket kívánunk nekik!

Szintén a tanévzáró ünnepségen nyújt-
hattuk át az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma elismerő oklevelét Fülöp 
Máriának, kiemelkedő szakmai tevé-
kenysége elismeréseként. Köszönjük 
szépen a munkáját, és sikeres, szép ak-
tív éveket kívánunk!

Folytatás az előző oldalról.

A pedagógusok búcsúdalt énekelnek a ballagó diákoknak

Nyugdíjba vonuló pedagógusok

Ballagás
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Az utolsó hetekben sokat dolgoztunk 
azért, hogy diákjainknak ingyenesen 
biztosíthassunk táborozási lehetőséget. 
Sikerrel pályáztunk az Erzsébet-táborok-
ra, 4 napközis jellegű és egy bentlakásos 
turnust sikerült elnyernünk. Minden 
tanulóra 18 000 forintot költ az állam, a 
szülőknek mindössze 500 forint regiszt-
rációs díjat kell befizetnie. Az idei első 
Erzsébet-tábor június 21. és 25. között 
került megrendezésre. A gyerekek első 
osztálytól kezdve jelentkezhettek rá és 
egészen 7. osztályig voltak résztvevők. 

Igyekeztünk tartalmas és érdekes prog-
ramokat biztosítani a hét folyamán. 
Hétfőn Andi bohóc szórakoztatta a 
gyerekeket, kedden a fazekasságé és 
a hagyományőrzésé volt a főszerep. A 
szerda a kirándulásról szólt: a Székes-
fehérvári Sóstói Tanösvényen vezetett 
túrán vettek részt, a nagyobb gyerekek 
a kilátóba is felmásztak.  A kisvonatozás 
és a Koronás Park sem maradt ki a nap-
ból. Csütörtökön a kreatív kézműves 
foglalkozás után egy bábelőadást lát-
hattak Misi mókus kalandjairól. Délután 
Görcs Ramóna mozgatta át a gyereke-
ket a tornateremben. Nagy sikert ara-
tott a hatalmas csocsó is, amelyben a 
gyerekek voltak a bábuk.

Sok-sok játékkal és fagyizással zárták a 
tábort az utolsó napon. Szép élmények-

kel és emlékkel gazdagodva mentek 
haza a gyermekek.

Iskolánk összesen négy bentlakásos 
és négy turnus napközis jellegű tábort 
szervez. Fehérvárcsurgón, a Balatonnál, 
Zánkán és a vándortáborban a Vértes-
ben az éjszakát is ott töltik a gyermekek, 
ugyanakkor napközis jellegű táboraink 
az iskola épületében zajlanak, innen 
mennek el kirándulni. Minden héten 
más a program, hogy azoknak is érde-
kes legyen, akik több hetet töltenek 
velünk. 

Reméljük, mindenki megtalálta a kedvé-
re valót, illetve a szülőknek is segítséget 
nyújtunk gyermekük nyári elhelyezésé-
hez, programjához! A nyolc táborból öt 
ingyenes.

A különösen nehéz tanévet kellemesen 
és nagy egyetértésben zártuk. A teljes 
tantestület együtt bográcsozott egyik 
kolléganőnk kertjében, majd pár nap 
múlva a közös munka végeztével étte-
remben vacsoráztunk. Nagyon jó érzés 
egy ilyen összetartó, jó értékrenddel 
bíró tantestületben dolgozni.

Mindenkinek szép nyarat kívánunk! 

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Hamarosan kezdődik az iskola, lassan 
be kell szerezni az iskolakezdéshez 
szükséges tanszereket. Ez sok család 
számára jelent nehézséget.

Ezért a csákvári Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat tanszergyűjtést szer-
vez.

Ha megteheti, és szeretne segíteni, 
vásároljon egy füzettel, ceruzával, 
temperával, gyurmával (vagy bármi-

„De nehéz
az iskolatáska . . .”

lyen más tanszerrel) többet, és jut-
tassa azt el a

Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz
(8083 Csákvár, Szilárd Gyula u. 3.) 
2021. augusztus 23-ig. 

A felajánlott tanszereket rászoruló 
családoknak fogjuk eljuttatni. 
Segítsen, hogy segíthessünk!
       

Köszönettel:                                           
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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2021. június 26-án igazán felemelő 
élményben volt része annak, aki a 
múzeumok éjszakáján meghallgatta 
a Csámborgó zenekar várva várt kon-
certjét.

Fantasztikus dolog, hogy van egy ze-
nekarunk csak csákváriakból!

Majtán  Krasztina Dóra énekes és a 
hangszeres zenészek: Izmindi István, 
Izmindi Izsák, Majtán Marci, Magasi 
Péter, és Zolnai Sándor, aki narrátor-
ként végigvezetett minket az egész 
estén, és mindezt jó humorral, meg-
nevettette a hallgatóságot. A  már 
ismert feldolgozások mellett felcsen-
dültek új számok is, amik az elmúlt, 
fellépés nélküli időszakban születtek. 
Mi voltunk az elsők, akik ezeket hall-
hattuk.

Dóri tiszta csengő hangja olyan él-
mény, amit mindenkinek hallania 
kell, és amihez a kíséretet a zenekar 
tagjai szolgáltatták nem kis virtuo-
zitással! A zenekar szerint is termé-

Július 1-jén Semmelweis nap alkal-
mából városunk minden egészség-
ügyi dolgozóját, orvosokat, ápolókat, 
asszisztenseket, védőnőket, mentő-
söket, szociális dolgozókat, technikai 
dolgozókat köszöntöttük. Az elmúlt 
több, mint egy évben a korábbiak-
nál is jobban felértékelődött az ő 
szerepük, munkájuk, hivatásuk. Ezt 
Illés Szabolcs polgármester úr is ki-

Önkormányzatunk június 8-án ked-
den köszöntötte a pedagógusokat, 
tanítókat, tanárokat, óvodapedagó-
gusokat, bölcsődei gondozókat, tech-
nikai dolgozókat és mindazokat, akik 
a mindennapokban településünk 
gyermekeinek tanításában, nevelé-
sében és ellátásában nagy szerepet 
vállalnak.

Polgármester úr a következő szavak-
kal méltatta a jelenlévőket: „Az egyik 
legnemesebb feladatra vállalkoznak, 
hiszen a gyermekeinket, és a minden-
kori ifjúságot tudásra, szívbéli jóság-
ra tanítják, miközben saját tudásukat 
és jóságukat osztják meg velük. Ezért 
Önök a mindennapokban példaként 
állnak előttük és előttünk is, mert a 

Képünk van róla

keny volt az elmúlt időszak, amely 
valamennyiünk életét így, vagy úgy, 
átalakította. Most jutott idejük az al-
kotásra.

Átértékelődtek a mindennapok, az, 
hogy mi a fontos, és mi az, ami felejt-
hető. Hogy mennyire ki vagyunk már 
éhezve az együttlétre, hogy megölel-
hessük szeretteinket, barátainkat, 
akikkel régen találkoztunk, hogy kon-
certre, moziba, színházba, kiállításra 
mehessünk!

Azt láttam, mindenki jól érezte ma-
gát, aki eljött. Ehhez hozzájárult még
a koncert utáni szokásos vendéglátás 
és az azt követő kötetlen beszélgetés 
a szép, rendezett, virágos múzeumi 
udvaron.

Köszönet a Múzeum Baráti Köre 
Egyesületnek, hogy lehetőséget 
adott a Múzeumok éjszakája rendez-
vénynek a csűrben és hűsben.

Várjuk a következő koncertet a régi 
és új rajongókkal együtt!

Köszönjük az élményt:
 Fehér Lászlóné

Koncert a csurben

pedagógus nem csak tanár és nem 
csak nevelő, hanem példakép is. Ne-
velőink személye beivódik a szemé-
lyiségünkbe. Válhatunk bármivé az 
életben, ezen életutunk alapjait ta-
náraink, nevelőink munkája határoz-
za meg. Ebben rejlik az óriási felelős-
ségük, hiszen a munkájukon múlik, 
hogy milyen emberekké válunk.” 

A megtisztelő szavakat követően a 
Rátonyi Róbert Színház színművé-
sze, Baranyai Annamária szórakoz-
tatta a jelenlévőket ismert dalokkal. 
A műsort követően egy szál virággal 
köszöntük meg az egész éves helyt-
állást, nevelést, majd állófogadással 
zártuk rendezvényünket.

Magyar Diána

Pedagógus Nap

Semmelweis Nap

emelte beszédében: „…Önök tartják 
vállukon társadalmunkat, kitartóan, 
példaként tekintve nagyjainkra, örö-
kül fogadva a tudást és a bátorságot. 
Nem pénzért vagy társadalmi ran-
gért, hanem a betegek érdekében, a 
haza javára. És az idei Semmelweis-
nap a korábbiaknál is nagyobb jelen-
tőséggel kell, hogy bírjon mindnyá-
junk számára, hiszen a koronavírus 

okozta veszélyhelyzetben tapasztal-
hattuk meg igazán, hogy milyen el-
hivatott, felkészült, másokért tenni 
akaró és tenni tudó emberek dolgoz-
nak a helyi egészségügyben.

A Budapesti Operettszínház színmű-
vésze, Pesák Ádám musical dalokkal 
varázsolta el a megjelenteket. Az 
egészségügyi dolgozókat szintén egy 
szál virággal köszöntöttük, kifejezve 
hálánkat és elismerésünket az elmúlt 
nehéz időszakban tanúsított helytál-
lásukért. Rendezvényünket állófoga-
dással zártuk. 

 Magyar Diána
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2021. július 4-én került megrende-
zésre az Aktív Családi Nap, melynek 
keretében 9 órakor rajtolt a Csóka-
kői vártúra két keréken Kovács Kokó 
István részvételével. A Csőváz Ke-
rékpáros Sportegyesület tagjai és 
más gyakorlott kerékpárosok Gánt 
érintésével a Csákberényi borúton 
érkeztek meg Csókakőre, majd visz-
sza a rendezvényközpontba. A csalá-
di bringatúra keretében 10 órakor a 
Malachegyig tekertek ki a vállalkozó 
szelleműek egy nagyon színes és él-
vezetes útvonalon. 

A túrázók Boros Péter elnök és a 
Csákvári Természetjáró Egyesü-
let tagjainak vezetésével 9 órakor 
Vérteskozmára indultak el busszal, 
ahonnan 15 km-es túrával érkeztek 
vissza Csákvárra. A Vértes panoráma 
túra 10 órakor indult szintén busz-

szal Csákberénybe, ahol a Panoráma 
Tanösvényt járhatták végig az érdek-
lődők. 

A lovasok sem maradhattak ki a tú-
rából, hiszen a Vértesi sportolás el-
engedhetetlen részei a lovak. Nem 
sokkal 10 óra előtt 25 lovas érke-
zett az új iskola udvarára, ahonnan 
Vérteskozmára indult a túra. A Csák-
vári Lovasbarátok Köre Egyesület 
jóvoltából Magosi István és fia pusz-
tabuszozással várta az érdeklődőket, 
előzetes regisztráció alapján négy 
járattal, kétóránkénti bontásban. Az 
érdeklődés felülmúlta a regisztrált 
létszámot, és a várakozásainkat is, 
így a hatalmas igényre való tekintet-
tel a fogat megállás nélkül járt és a 
lovak fáradhatatlanul rótták a kitű-
zött útvonalat. 

Képünk van róla

Aktív Családi Nap

A helyszínen ugrálóvár várta a gyer-
mekeket kora reggeltől, amire óri-
ási igény mutatkozott, de a tűzol-
tóautó és a rendőrautó is elnyerte 
a lurkók tetszését, szólt a sziréna, 
spriccelt a fecskendő, készültek az 
ujjlenyomatok. Szappanbuborékok, 
társasjátékok, arcfestés, rejtvények, 
sporteszközök, biciklis ügyességi 
pálya és koncertek gondoskodtak 
a szórakozásról, a jó hangulatot pe-
dig a résztvevők hozták magukkal. 
Az érdeklődés elképesztő méretű 
volt, köszönjük mindenkinek, aki 
aktívkodott, kikapcsolódott, vagy 
csak egy kellemes vasárnap délutánt 
töltött el velünk az iskola udvarán. 

A program szervezői: Aktív Magyar-
ország, az Pesti Fiatalokért Egyesület 
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ, a Magyar Kerékpáros Tu-
risztikai Szövetség, Csákvár Város 
Önkormányzata, Csőváz Kerékpáros 
Sportegyesület, Csákvári Természet-
járó Egyesület, Csákvári Lovasbarátok 
Köre Egyesület. Fellépők: Zé Acoustic 
és Csámborgó 

A rendezvényen a frissítésről az 
Aqvital Ásványvíz Kft. gondoskodott. 

          Magyar Diána
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Eseménynaptár
2021.7.01. – 8.31.

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 

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

Kedves Csákvári Polgárok! 

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

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

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

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

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Megnyitottuk templomunk ajtajait, személyesen találkozhatunk a templomban az 
éppen aktuális járványügyi szabályok betartása mellett. Minden vasárnap 10 órától 
a templomban van istentisztelet, de továbbra is megtekinthető az istentisztelet az 
egyházközség facebook oldalán (Református Egyházközség Csákvár) és a youtube 
csatornán (Gere Gabor Jozsef).

Táboraink:
augusztus 2 – 6.  napközis hittantábor, mindennap 9h-16h között, vasárnap gyüle-
kezeti családi nap – helye: Kálvin terem és parókia udvar
augusztus 11 – 14. konfi tábor, helye: Agárdi Gyógy- és Thermál Kemping
Hitoktatásra járó gyermekek jelentkezését ide várjuk: geretablet@gmail.com vagy 
személyesen lehet jelezni.

Az Újkenyérért való hálaadásunk és a konfirmáció augusztus 22-én lesz a gyüleke-
zetünkben.

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

JÚLIUS
4 - 10. Nagy Zengő egyházmegyei zenei tábor a parókián
11. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
18. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
19 - 23. Napközis hittanos tábor a parókián
25. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)

AUGUSZTUS
1.   11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
8.   11.00 Istentisztelet (vasárnap)
8.   18.00 Barokk koncert
15. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
15. 22.00 Istentisztelet (vasárnap)

NYÁRI TÁBORAINK:
Júl. 4 – 10. Nagy Zengő tábor Csákváron
Júl. 19 – 23.  Napközis hittantábor Csákváron
Júl. 25 – 31. Egyházmegyei ifjúsági tábor Nagyveleg

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)

Július hónap igéje:
Pál apostol így hirdette Istent: „ Isten nincs messzire egyikünktől sem,
mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.”
Apostolok cselekedetei 17, 27-28

Csákvár-Gánt Tv
J Ú L I U S  H A V I  M Ű S O R A

Július
Július
Július
Június
Július
Július
Augusztus
Augusztus
Augusztus

12. h.
15. cs.
19. h.
22. cs.
26. h.
29. cs.
2. h.
5. cs.
9.h.

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

Soulbreakers
Hangácsi Marci és Szeder
Aktív Családi Nap
Liliomfi (ism.)
Forrás, válogatás az Esterházy család archívumából
Színházi nyári esték
Soulbreakers (ism.)
Hangácsi Marci és Szeder (ism.)
Aktív Családi Nap (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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2021. 06. 25-én Spányi Antal püspök 
úr celebrált misét a csákvári Szent 
Vince Otthon kápolnájában, ezt kö-
vetően az udvaron gyűltünk össze, 
ahol Pirityi Hajnal intézményvezető 
köszöntötte a vendégeket, az intéz-
mény lakóit és dolgozóit.

Dr. Vajda Norbert a Katolikus Szere-
tetszolgálat főigazgatója mondott 
köszöntőt.

Spányi Antal megszentelte a felállí-
tott harangot, amit a Csákvári Római 
Katolikus Plébánia adományozott az 
intézménynek. A haranglábat Magosi 
László készítette és adományozta, az 
udvaron álló Mária szobrot Tóth Ár-
pádné újította fel.

A megújult udvar közösségi össze-
fogás eredménye. Hozzátartozók, 
családtagok, segítők vettek részt a 
munkálatokban, hozták, ültették a 
virágokat.

A megszentelt harangot Magosi Lász-
ló szólaltatta meg, „a múlt emlékére, 
a jövő reményében” és ahogy püspök 
úr mondta, hogy „a harangszó emlé-
keztessen minket arra, hogy imád-
kozzunk”

Harangszentelés

Csákvár Város Önkormányzata kö-
szönetét fejezi ki Bakonyi István vál-
lalkozó, munkatársai és segítői részé-
re, akik önkéntes munka keretében 
anyag és munkadíj felajánlás alapján 
lefestették, javították a településen 
lévő játszóeszközöket a Május 1 utcá-
ban, Floriana téren, Szabolcs közben 
illetve a Dobogó utcában.

Köszönet
Munkájuk eredményeképpen a ját-
szóeszközök megújultak, ezzel színe-
sítve városunkat, és megkönnyítve 
a gyermekek számára a gondtalan 
játékot. 

Szívesen várjuk hasonló felajánláso-
kat városunk közterületeinek rende-
zésére, virágosítására, gyarapítására.
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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:  augusztus 2.

Csákvári Hírmondó

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%

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.”

A Csákvári Vértesalja Földtulajdonosi  Közösség 
felhívja tagjainak figyelmét, hogy 2021. megtartására kerül sor, 

melyen a Csákvári Vértesalja Vadásztársaság
területén lévő földterületek után járó 

2021. évi haszonbérleti díj (1000 Ft/ha) kifizetésére is sor kerül.

A kifizetés helye, ideje: Csákvár, Floriana Könyvtár és Közösségi Ház, Láng ház
2021.07.29. 16.30

Pótkifizetés a járványhelyzetre való tekintettel nem lesz!

A kifizetéskor személyi igazolványt
és a tulajdonjogot igazoló iratokat be kell mutatni!

Nem tulajdonos, csak tulajdonosi meghatalmazással veheti fel a bérleti díjat.
A haszonbérleti díj átutalással történő kifizetését írásban kell kérni Fülöp Zoltán

földtulajdonosi képviselőtől a bankszámlaszám megadásával.

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2021. június 2-án Schneider Márkó 
az Kálvária utcába,
2021. június 4-én Fekete Szabolcs a 
Kisdobos utcába,
2021. június 6-án Vasi Balázs a Sza-
badság utcába,
2021. június 15-én Nagy Eszter a Pe-
tőfi utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

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

APRÓHIRDETÉS


