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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Képviselő-testületének írá-
sos tájékoztatója.

 
A fiatal fodrásztehetségről, 
Hardi Dávidról olvashatnak 
Szakál Borostyán riportjában.

Ismertető a Mese-Vár Óvoda- 
és Bölcsődébe való beiratko-
zásról.

Az 1848/49-es Forradalom és Szabad-
ságharc 171. évfordulója alkalmából 
Csákvár Város Önkormányzata szerve-
zésében emlékünnepséget tartottak a 
Szanatórium Kultúrtermében. A már-
cius 15-ei megemlékezést a Himnusz 
közös eléneklése után Illés Szabolcs, 
Csákvár Város polgármestere nyitotta 
meg köszöntő beszédével. A polgár-
mester kiemelte azon honvéd hősök 
neveit, akik csákváriként harcoltak 
az 1848-as szabadságharcban. Ezt 
követően az Esterházy Móric Nyelv-
oktató Német Nemzetiségi Általános 
Iskola 5. osztályos tanulóinak ünnepi 
műsorát láthattuk. A gyerekek fel-
készítői és a műsor színpadra állítói: 
Csákány Melinda és Nádori Lász-
ló voltak. A hangosításról Pálinkás 
Zsolt gondoskodott, a teremdíszítést 
Pállné Klupács Ibolya vezetésével az 
iskola pedagógusai végezték. A meg-
ható és emlékezetes előadás után 
a „Csákvárért Díj” kitüntető cím át-
adása következett. Ezt Csákvár Város 
Önkormányzatának Képviselő- Tes-
tülete 2019-ben a Csákvári Tűzoltó 
Egyesületnek, valamint Kunstár Béla 
Mártonné, Takács Irénnek ítélte. A 
szervezet 140 éves alapítása óta, a tűz 
és természeti katasztrófa megelőzés-
ben és elhárításban vállalt szerepe, a 

tagok munkája és hozzáállása alapján 
maximálisan rászolgált e kitüntetésre. 
Takács Irén pedig a város zenei életé-
ben vállalt szerepe miatt érdemelte ki 
e díjat. A kitüntetések átadása után 
Illés Szabolcs polgármester Csákvár 
Város zászlaját adományozott a Csák-
vári Polgárőrségnek. „A településen 
végzett közfeladat ellátásáért, a város 

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

A csákvári 1848/49-es emlékünnepség
érdekében végzett több mint 20 éves 
tevékenysége elismeréseként.”- szólt 
az indoklás. A rendvédelmi és civil 
szervezetek képviselői zászló szalagot 
adományoztak a közös feladatellátás-
ban történő jó együttműködés kifeje-
zéseként a Csákvári Polgárőrségnek. 
Így Csákvár Város zászlajára szalagot 
kötött Illés Szabolcs polgármester; a 
Bicskei Rendőrkapitányság részéről 
dr. Balázs Sándor rendőr alezredes, a 
Bicskei Rendőrkapitányság vezetője, 
dr. Simon Csilla rendőr alezredes, a 
Rendészeti Osztály vezetője és Dóczi 
Lajos őrnagy; a Fejér Megyei Polgár-
őr Szövetség részéről Abele Márton 
a Felügyelő Bizottság elnöke; az Es-
terházy Móric Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola részéről 
Szajkóné Medgyesi Bernadett igazga-
tó; valamint a Vértes Múzeum Baráti 
Köre Egyesület részéről Bokodi István 
elnök. Az ünnepség megkoronázása-
ként a Nívót Produkció „Mária, a mi 
főhadnagyunk!” című műsorát láthat-
tuk. Az előadás emléket állított Leb-
stück Mária huszárnőnek és rendha-

gyó módon tiszteleg 1848 hősei előtt. 
A produkciót az emlékműsor fővéd-
nöke és háziasszonya, Szőnyi Kinga 
konferálta fel, aki a Magyar Asszonyok 
Érdekszövetségének elnökasszonya. A 
műsor az EFOP-1.5.2.-16-2017-00011 
jelű pályázat keretében valósulhatott 
meg. Az eseményről a Magyar Televí-
zió is tudósított.

A megemlékezés a Szabadság téri 
Hősi Emlékműnél koszorúzással foly-
tatódott, ahová fáklyás menetben vo-
nult át a tömeg. Csákvár Város Önkor-
mányzata, a történelmi egyházak, a 
pártok, a civil szervezetek mind képvi-
seltették magukat koszorúikkal, emel-
lett pedig minden megjelent egy-egy 
szál virág elhelyezésével tisztelgett 
a március 15-ei történések előtt. A 
megemlékezés a Szózat közös elének-
lésével ért véget. A rendezvényen a 
Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület 
és a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyu-
la Területvédelmi Ezred tagjai álltak 
díszőrséget.

Szakál Borostyán
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Bodmér Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2019. 
március 27. napján tartotta már-
cius havi rendes ülését. Az ülés 
elején tájékoztató hangzott el a 
két ülés között végzett munkáról. 

A Képviselő-testület első kör-
ben elfogadta a közterületek 
nemzeti ünnepeken történő 
fellobogózásáról szóló rendele-
tet, majd meghallgatta a Csákvá-
ri Közös Önkormányzati Hivatal 
2018. évi tevékenységéről, va-
lamint a 2018. évi adóhatósági 
munkáról szóló beszámolót. A 
testületi ülés a Csákvári-Bodméri 
Hírmondó szerkesztőségi beszá-
molójával folytatódott, majd a 
Magyar Pünkösdi Egyház Orszá-
gos Cigánymisszióval kötött El-
látási Szerződés módosításának 

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2019. márci-
us 25. napján tartotta március havi 
munkaterv szerinti ülését, amelyen 
a két ülés között végzett munkáról 
szóló jelentés tárgyalását követően 
meghallgatta a Csákvári Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2018. évi tevé-
kenységéről és az adóhatóság 2018. 
évi munkájáról szóló beszámolót.

A közterületeink nemzeti ünnepeken 
történő fellobogózásáról rendeletet 
alkotott a Képviselő-testület, majd 
a jogalkotást folytatva a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások, valamint a szociális 
ellátások és azok igénybevételéről, 
fizetendő térítési díjak emeléséről 
döntött a testület. Ezt követően a 
pályázatokról szóló aktuális havi tá-
jékoztatót vitatta meg, majd az ön-
kormányzat és az állam tulajdonában 
lévő utak állapotát vette górcső alá a 
Képviselő-testület.
Az éves „nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz” szolgálta-
tó beszámolóját az államháztartás 
alrendszerén kívüli szervezetek mű-
ködésének támogatására érkezett 
pályázatok elbírálása követte. Meg-
vizsgálta a 2018. évben támogatott 
szervezetek beszámolójára érkezett 
hiánypótlásokat, majd a Kálvária 
utcai közüzemi ivóvíz hálózat bő-
vítéséről rendelkezett a testület. A 
megüresedett Csákvár II. háziorvosi 
praxisjog betöltéséhez hozzájárulá-

április havi ülésre halasztásáról hatá-
roztak a képviselők. Meghatározásra 
került a 15 millió forint kormányzati 
támogatás felhasználása, ezt köve-
tően a Képviselő-testület Endresz 
György pilótáról közterületet neve-
zett el.

A képviselő-testületi ülés a 38/2 és a 
38/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítésé-
ről szólt, majd megvitatásra került a 
gyepmesteri feladatellátás szervezé-
se.

Az ülés jegyzőkönyvét Bodmér Köz-
ség Önkormányzata hivatalos hon-
lapján (www.bodmer.hu) és – ügy-
félfogadási időben – a Faluházban 
elolvashatják az érdeklődők.

Katona László
polgármester

Képviselő-testületi
hírek – Csákvár

Ülésezett a 
bodméri
képviselő-testület

sát adta, és az ehhez szükséges elő-
szerződés megkötése mellett foglalt 
állást.
A Jókai utca 5. szám alatti társas-
ház ivóvíz ellátásához kapcsolódó 
probléma megoldását követően 
a gyermekek részére adható térí-
tésmentes védőoltásra jogosultak 
korosztályának meghatározásáról, 
majd a szennyvízhálózat építéséhez 
szükséges szolgalmi jog alapításáról 
döntött a város vezetése. A Képvise-
lő-testület a Felső-Haraszt utca kiszé-
lesítését határozta el, valamint vételi 
szándékát fejezte ki a 1979 hrsz-ú 
ingatlanra. A településrendezési esz-
közök módosításáról szóló napirendi 
pont keretében a Kastélypark 5. szám 
alatti ingatlanhoz tartozó területet 
„különleges turisztikai övezetbe” kí-
vánja sorolni a Testület.
Legutoljára a „Nosztalgia Térbuli” 
szervezéséhez szükséges önkor-
mányzati támogatásról határoztak a 
képviselők.
Zárt ülés keretében a Szavazatszám-
láló Bizottság tagjának megválasztá-
sáról született döntés.
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.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

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
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Óvodai beíratás a Mese-Vár
Óvoda és Bölcsődében
Csákvár Városi Önkormányzata értesíti a szülőket - akiknek gyermeke a har-
madik életévét 2019. augusztus 31-ig betölti, illetve a 2019/2020. nevelési év 
során lesz 3 éves (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) - hogy a fenntartásában 
lévő óvodákban az óvodai  jelentkezési időpontokat a 2019/2020. nevelési 
évre az alábbiak szerint határozta meg:

2019. május 6-án (hétfő)  8 – 16 óráig
2019. május 7-én (kedd)  8 – 16 óráig
2019. május 8-án (szerda)  8 – 17 óráig
2019. május 9-én (csütörtök) 8 – 16 óráig
2019. május 10-én (péntek)  8 – 12 óráig

A beíratás helyszíne: 
Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde – 8083 Csákvár Ady E. u. 2.

Az óvodai felvétel eljárásrendje Csákvár Vá-ros Önkormányzatának óvodá-
iban: általános óvodai nevelés, valamint az integráltan nevelhető sajátos ne-
velési igényű gyermekek nevelése folyik.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett 
gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben 
meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett 
gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt 
napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a 
szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt 
álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tan-
kötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet 
magában foglaló foglalkozások keretében folyik a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 12. § alapján. 
A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik élet-
évének betöltése után vehető fel.
Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó 2,5 éves gyermeket is, feltéve, hogy 
minden, a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendel-
kező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesít-
hető (Nkt. 8. § (1)).
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező 
gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a 
férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.
Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyer-
mekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. 
Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az 
óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító 

óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakó-
helyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját 
megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján 
arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhe-
lyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető 
jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvi-
telszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vé-
telétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől 
származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:
• A gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
• A gyermek TAJ kártyája,
• A szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést meg-
alapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással - írásban értesí-
ti a szülőket legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszon-
egyedik munkanapon.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására 
jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat 
be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. §). Az óvodavezető az eljárást megindító ké-
relmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - elbírálás céljából a fenn-
tartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és 
hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizs-
gálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre 
hivatkozással. Ezen eljárás pontos határidőit az adott óvodák és fenntartóik 
határozzák meg. Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folya-
matosan történik.

Az óvodák szeretettel várnak minden gyermeket!

ÓVODAKÓSTOLGATÓ
2019. május 2 -3 - án 10.00 – 12.00 és 15.30 – 16.30 között.

Az érdeklődők
• bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe
• bekapcsolódhatnak a gyermekeknek szervezett tevékenységekbe
• feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokásaival,
         szabályaival kapcsolatban.

Helyszínei:
Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde – 8083 Csákvár Ady E. u. 2.
Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Tagóvodája – 8083 Csákvár Szabadság tér 13.
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A csákvári tehetség sokszínű. Ezt 
kétségtelenül alátámasztja, hogy a 
17 éves Hardi Dávid, fiatal fodrász-
borbély jelölt már most hazai és 
külföldi versenyeken szerepel, sike-
resen. Pályaválasztásról, motiváci-
ókról, karrierépítésről beszélgettem 
vele.

Jelenleg Székesfehérváron az Árpád 
Szakképző Iskolában fodrásznak és 
egyben bordélynak tanul. Emellett 
két üzletben is dolgozik mint tanuló, 
ezért még saját vendégköre nincsen, 
de elmondása szerint kedvelik őt és 
szeretik a munkahelyén a kollégák és 
a vendégek is. Dávid tudatosan ké-
szült erre a pályára. Már gyermekko-
rában fodrász szeretett volna lenni. 
„A fodrász szakma azért jó, és én is 
azért választottam, mert itt egyszer-
re lehet az ember kreatív és vissza-
fogott is.” – magyarázta, majd hoz-
zátette „minden ember más és más, 
és ezáltal teljesen kiteljesedhetnek. 
Arról persze nem is beszélve, hogy 
ezzel folyamatosan örömet okozunk 
másnak, és rengeteg embert isme-
rünk meg.” Ahogy hallgattam Dávi-
dot, végig azon gondolkodtam, hogy 
ő is mekkora büszkesége Csákvárnak, 
és biztosan nagy jövő áll előtte. Ezt 
azonnal alá is támasztotta a történe-
teivel, mikor a versenyeiről mesélt. 
Eddig ugyanis már 7 versenyen vett 
részt, köztük Pécsett, Győrben, Szé-
kesfehérváron, de elmondása szerint 
sosem áll meg, és lehetőségeihez 
mérten minden megmérettetésen el 
akar indulni. Legnagyobb büszkesé-
ge, hogy 2018-ban Magyarországot 

képviselve Prágába utazott ki egy 
konferenciára, ahol fodrásztudását 
csillogtatta meg. Ez az álom idén is 
teljesül. Külföldön már kétszer volt, a 
’Hairdresser Open’ nevű nemzetközi 
versenyszervezet által. A legutóbbi 
sikeres versenyszereplése Székesfe-
hérváron volt, amit az iskolájában 
rendeztek meg. Az országos verse-
nyen minden kategóriában megmé-
rettette magát, és nem meglepő mó-
don kupákkal tért haza. Általában az 
idővel harcol a versenyeken, tehát a 
gyorsaság a legnagyobb kihívás szá-
mára. „De folyamatosan fejlődöm” – 
jelentette ki határozottan a fiatal fod-
rásztanuló. Ha végzett az iskolával, 
szeretne a munkája mellett egy okta-
tói tanfolyamot is elvégezni, és átad-
ni a tudását. >>Hairdresserdavid<< 
néven megtalálható az Instagramon. 
Ide tölti fel a munkáit, bár a verse-
nyeken készített hajakat elfelejti lefo-
tózni, de a későbbiekben erre próbál 
odafigyelni. Így a közösségi médiában 
értesülhetünk Dávid legújabb sikere-
iről, munkáiról. Kedvence a kontyok 
készítése, melyekre általában 60 per-
cet szoktak kapni a versenyeken is. 
Az a drukk, mely a megmérettetése-
ken éri őt, a legjobb érzés számára. 
„Azt tanácsolom mindenkinek, hogy 
igenis lépjen ki a komfortzónájából, 
és játsszon a saját határaival, hogy 
megtudja, mire képes valójában!”

Ez az elszántság, akaraterő, aláza-
tosság maximálisan követendő min-
den fiatal számára. Nagyon érdekelt, 
hogy Dávid honnan meríti az erejét, 
ki motiválja legjobban, és van-e pél-

daképe. „Nagyon sok példaképem 
van. A fodrászaton belüli munkákban 
minden ember másban jó, és mind-
egyik technikában van olyan, akire 
felnézek.” A legnagyobb mesternek 
köztük Guy Tang festőművészt tartja, 
hiszen csodálatra méltó a munkássá-
ga. Képeket is mutatott kedvencéről. 
Georgiy Kot neve is előkerül, akit az 
elképesztő kontyairól ismert meg 
a világ. „Az ő munkásságában azt 
tisztelem, hogy rendszeresen rendez 
- sokszor hátrányos helyzetűeknek - 
eseményeket.”- De leginkább családja 
támogatja a fiatal, csákvári fiút álmai 
megvalósításában. „Ők maximáli-
san mellettem állnak, de a barátaim 

hozzáállása változó”- mondta Dávid, 
majd értetlenkedésemre kifejtette, 
hogy a barátai  közt vannak, akik nem 
tudják elfogadni, hogy fodrászként és 
borbélyként szeretne kiteljesedni az 
életében. „Persze a legjobb barátaim 
mindig mellettem állnak, és ha tehe-
tik, még a versenyeken is ott vannak, 
és támogatnak.” Ezt az is jól tükrözi, 
hogy a Dávid nyakában lógó arany 
nyakláncot is az egyik legjobb barát-
jától kapta. Ez azóta a kabalája, amit 
mindig magán hord. Természetesen 
a sikerei nemcsak a szerencsén múl-
nak. Bizony, rengeteget számít, hogy 
kitől tanul ilyen korban a fodrásznak 
készülő fiú. „Motivációmat a gyakor-
lati oktatómból merítem, aki mindig 
mellettem áll, és mindenben segít.” 
Rengeteg fodrászvideót is néz, ami-
ből ihletet merít.

Szerinte mindenképpen olyannak 
érdemes a fodrász szakmát választa-
nia, aki szereti az embereket, és mer 
nyitni is feléjük. Elengedhetetlen a 
rengeteg gyakorlás és nagyon sok 
alázat. „Ebben a szakmában minden 
magadon múlik.” 

Kedvenc Szabó Péter idézete a saját 
életére is igaz: „Rakd tele a fejed ál-
mokkal és nem marad helye a kétely-
nek!” „Ha nem így gondolkodnék, 
akkor nem tartanék ott, ahol most 
tartok”- mondta büszkén.

A közel egy órás beszélgetésünk alatt 
végig azt éreztem, hogy ez a fiatal 
srác tele van tervekkel, álmokkal, cé-
lokkal. Minden eszköze és tehetsége 
megvan ahhoz, hogy el is érje mind-
ezt. Csákvár büszkeségeként emle-
gethetjük már most, de még bőven 
számíthatunk nagy sikerekre tőle.

Szakál Borostyán

Hardi Dávid, a fiatal fodrászreménység
Kincskereső
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Ezt a hónapot mindig nemzeti ünne-
pünk ragyogja be. Az ötödik évfolya-
mos tanulók sokat készülnek az ün-
nepi műsorra. Így volt ez idén is. 

Az iskolai ünnepség után kimentünk 
a temetőbe azokkal a gyermekekkel, 
akik szívesen vállalkoztak erre, felke-
restük az 1848/49-es szabadságharc-
ban részt vett hősök sírjait. Egy-egy 
tanuló megemlékezett az elhunyt 
életének legfontosabb mozzanatai-
ról és a szabadságharcban betöltött 
szerepéről. Az alsó tagozatosok kis 
zászlókat helyeztek el a Hősi Emlék-
műnél. A városi ünnepségen közösen 
vettünk részt a meghívott vendégek-
kel.

Hogy a hónap még szebb legyen, 
március 29-én megtartottuk az Öle-
lés Napját. 1986. március 29-én 
tartották az elsőt, ezt a napot vá-
lasztottuk mi is, hogy szeretetünket, 
összetartozásunkat kifejezzük. Be-
széltünk az ölelés egészségmegőrző 
szerepéről, a lelki egyensúlyról, ked-
ves idézeteket ajándékoztunk egy-
másnak, kézenfogva egy nagy szívet 
formáztunk az udvaron. Nyolcadikos 

tanulóink „INGYEN ÖLELÉS” táblával 
járkáltak szünetben, és kedvesen 
megöleltek bárkit, akinek ez kedvére 
volt. Hamarosan kevésnek bizonyult 
a tábla, minden évfolyamról akad-
tak gyerekek, akik gyorsan készítet-
tek maguknak feliratot, és követték 
a jó példát. Az irodák ajtaja egész 
nap nyitva volt, szeretettel fogadtak 
mindenkit. Természetesen nem volt 
kötelező bekapcsolódni, nyugodtan 
maradhatott pusztán szemlélő az, aki 
úgy érezte.

Ezen a napon adta át Polgármester 
Úr a „Csákvár az én szememmel” 
rajzpályázaton részt vett tanulók ju-
talmát. Mindenki kapott ajándékot, 
a helyezettek pedig értékes díjakkal 
térhettek haza.

A visszajelzések alapján folytatni kell 
a programot!

MÁRCIUS AZ ISKOLÁBAN

Iskolai versenyeink
Körzeti  mezei futó diákolimpián
 2. korcsoportosok mezőnyében 1. Weidinger Áron
 3. korcsoportban 1. iskolánk lánycsapata: Bali Boglárka,

Bokodi Zsuzsa, Boros Zsófia, Mike Száva, Pályi Anna; 4. lett Mike Száva 
 4. korcsoportban 2. iskolánk fiúcsapata: Csvercskó Tibor, Király Ákos,  
Orosz László, Raffael Roland, Tyeklár Patrik

Világnyelvész megyei idegennyelvi vetélkedőn Székesfehérváron
 3. helyezést ért el Füzes Nóra, Mohl Bíborka,

Matern Gergely  (6.b) csapata

nyelvÉSZ verseny megyei fordulóján Székesfehérváron
 1. Magasi Csenge 8.b, Mester Bettina 8.b, Matern Gergely 6.b 

 Az első helyezést eléért tanulók képviselik Fejér megyét az országos 
versenyen!

 3. Füzes Nóra 6.b
 4. Rafael Roland 7.a
 6. Csákány Enikő 7.a

Víz Világnapi irodalmi pályázaton
 2. Magasi Csenge 8.b
 3. Serényi Réka 6.C
 Különdíjban részesült Janky Bendegúz 8.b

„A mi Fejér megyei kincsesládánk” egyei versenyen
 1. lett az Esterházy betyárok csapata: Kovács Alexa, Mester Bettina, 
Néráth Katalin, Janky Bendegúz 8.b

„Tszán innen Dunán túl” népdaléneklési versenyen
 arany minősítést kapott Pausch Napsugár 6.a, 

a Mosolygós páros: Pausch Napsugár, Pörgye Nóra 6.a
 kiemelt arany minősítést kapott Kulcsár Gergő 6.b

Bárczi Gusztáv feladatmegoldó verseny országos döntőjében Sregélyesen
 az 5. osztályosok mezőnyében magyar nyelv tantárgyból 

3. helyezett lett Csete Zsombor 5.b

Arany János magyarverseny orszá-
gos döntőjében Budapesten
 6. lett Magasi Csenge 8.b

 7. Füzes Nóra 6.b, 
 9. Matern Gergely 6.b

Szemere Gyula helyesírási versenyen 
 1. lett Matern Gergely 6.b

Magasi Csenge, Mohl Bíborka, 
Füzes Nóra, Matern Gergely, 
Weidinger Áron
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Képünk van róla

Mit keres egy okleveles építészmér-
nök Csákváron? Milyen úton jutott 
el a mi kis városunkba?  Budapest, 
Józsefváros a „Nyócker” szülötte, ho-
gyan került közel a kistelepülésekhez, 
településtervezéshez, a falugond-
noki hálózathoz? Erről beszélgetett 
legutóbb Tóthné Marika, a Vértes 
Múzeumban Erikával. A jó nevű Fa-
zekas Gimnázium után következett 
az egyetem, ahol jó szakembereket, 
mérnököket képeztek. Hitvallása sze-
rint a szakember helyett az emberre 
tenné a hangsúlyt, aki szakmát tanul.

Hosszú pályafutása alatt foglakozott 
a Szentendrei-sziget települési terve-
ivel, ahol Budapest ivóvízbázisa van. 
Állásfoglalásokat készítettek munka-

társaival a Bős-Nagymaros vízlépcső 
építésével kapcsolatban. Részese volt 
a galgahévízi első ökofalu rendezési 
terv elkészítésének. Munkatársaival 
a Vidékfejlesztési Minisztériumban 
foglalkozott az aprófalvas települé-
sekkel. A rendszerváltás után a taná-
csokból önkormányzatok lettek, sok 
feladatot jelentett a településszerke-
zet szabályozása, kialakítása.

Minden településnek van egy ren-
dezési terve, amiben előre vetítik a 
kívánt településszerkezet kialakítá-
sával kapcsolatos munkálatokat, esz-
tétikai, környezetvédelmi szempon-
tokat. Véleménye szerint fontosabb 
a környezet. Az emberi lépték. E te-
vékenység eredményeképpen dől el, 

hogy a település, a város, a falu ho-
gyan, milyen irányban formálódik a 
jövőben, milyen lesz épített környe-
zetünk, a település infrastrukturális 
ellátottsága, a tájjal, természeti kör-
nyezettel való kapcsolata.

Ösztöndíjjal Angliába utazhatott, 
ahol erős lelki igénybevétel érte. 
Érzelmi sokk, hogy mindent lehet 
szabadon csinálni. Nem a tervgaz-
dálkodás szabályoz. Innen hazatérve 
az Ormánságban tevékenykedett, 
ahol az 500 fő alatti kistelepülésekkel 
foglakozott.  Bejegyzett alapítványuk 
segítségével képezték a falugondno-
kokat.

Kereste a helyet, ahol a fenti értéke-
ket megtalálja és letelepedhet. Így 
talált rá Csákvárra.

Béke és rend, a településszerkezet-
hez igazodó házak, egyszerű és tiszta 
formák. Ahol az emberek tisztában 
vannak a helytörténetükkel, épített 
és a természeti környezetükkel. Büsz-
kék híres szülötteikre, közösségeket 
szerveznek, ápolják hagyományaikat. 
Jó a levegő, jó a víz és segítőkészek 
az emberek.

Köszönjük, hogy segített látni és lát-
tatni Csákvár értékeit. A külső szem-
lélődő látásmódja, szavai, büszkeség-
gel töltötte el a hallgatóságot.
Köszönjük!

GerKla

Faludi Erika: Miért éppen Csákvár?

Víz világnapja az óvodában

II. Tersztyánszky Ödön Emlékverseny

A nemzetközi Víz Világnapjához csat-
lakozott óvodánk hagyományosan az 
idei évben is március 22-e hetében.
Témahetünk alkalmával szép kreatív 
munkák készültek az óvodában: ha-
lastó, benne található élővilággal, a 
Balaton makettje, melyben a gyer-
mekek által készített hajók úsztak, 
terepasztal vízzel töltve, ahol hajó-

Második alkalommal adott otthont a 
csákvári sportközpont a nemzetközi-
vé vált országos Tersztyánszky Ödön 
Emlékversenynek, melynek főszer-
vezője a Székesfehérvári Vívó és Sza-
badidő Sport Egyesület. A tavalyihoz 
képest duplájára nőtt a nevező pár-
bajtőrvívók száma, akik serdülő fiú-
lány és felnőtt férfi-női kategóriában 

fújással versenyezhettek a gyerekek.                       
Természetesen a természetben is 
sétát tett minden csoportunk, mely 
alkalmával a Novák-háznál megte-
kintettük a tópartról a tó élővilágát a 
gyermekek nagy örömére.

Gulyás Gáborné
óvodagógus  

versenyezhettek. Csákvár büszkesé-
gei, Janky Bendegúz és Csuta András 
az idén is jól szerepeltek a versenyen. 
Serdülő kategóriában Bendegúz a 2., 
András 5. helyezést ért el. A fiúk fel-
nőtt kategóriában is számos indulót 
utasítottak maguk mögé, mire a 23. 
hely környékén kiestek a versenyből.
Gratulálunk az elért eredményhez!
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IV. Csák Est

Szoborkiállítás a Vértes Emlékházban

Idén március 20.-án, szerdán, tartot-
tuk a tavaszi napéjegyenlőség ünne-
pén a IV. Csák Estet. A helyszínt kö-
szönjük a Vértes Múzeum Baráti Köre 
Egyesületnek.

Vendégünk volt Vukics Ferenc alez-
redes, a Magyarok Országos Gyű-
lésének főszervezője, az Országos 
Baranta Szövetség elnöke, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem kiemelt gya-
korlati oktatója.
Az alaptéma a 2018-as Magyarok Or-
szágos Gyűlésének tapasztalatai és a 
2019-esre való felkészülés volt.
Az előadás és az azt követő beszél-

Zsebők Lajos faműves szobraiból nyílt 
kiállítás március 9-én a Vértes Emlék-
házban. A tárlatot Csutiné Schleer 
Erzsébet, Schmidl-díjas építészmér-
nök, műemlékvédelmi szakmérnök 
ajánlotta a közönség figyelmébe, a 
házigazda Bokodi István volt.

Zsebők Lajos eredetileg mélyépítést, 
majd  értékelemzést, kommunikációt 
és minőségirányítást tanult. Közmű-

Mi a csákvári vonatkozása az együt-
tesnek? Legalább egy résztvevőnek 
kötődnie kell a helyhez. Molnár Lász-
ló  „Kövér” a kapcsolódási pont, a 
volt Floriana zenekar gitárosa. A zö-
mében csákvári fiatalokból álló beat-
zenekar a 70-es évek nagy slágereit 
játszotta szombat esténként, termé-
szetesen teltházzal a csákvári Kultúr-
otthonban. Vendégzenéltek Bicskén 
és Székesfehérváron is. Meghívást 
kaptak a Vértes Múzeumtól a volt 
zenekari tagok is.  Eljött Sári János, 
Harangozó László és természetesen 
a hangosítást kezelő Takács István is. 
Jó volt őket látni, felidézni fiatalsá-
gunk szép emlékeit, nagy táncolása-
it. Ebben az időszakban élő zenekari 
bulikba jártunk, nem volt még disco 
és gépzene. Felejthetetlen hangulatú 
zenélésüket, a fiatalságunk szép állo-
másait, ma is fel tudjuk idézni.

A zenekar több, mint 10 éve alakult, 
2008-ban. Céljuk, hogy Magyarorszá-
gon ápolják az ír kultúra egy szeletét. 
Példaképük a Dubliners ír együttes. 
A megszólaló dalok saját feldolgozá-
saik, amik sok helyen hozzáférhető 
alapdallamok, szövegek, más esetek-
ben hanganyagok alapján születtek. 

Képünk van róla

getés túlszárnyalták az alaptémát, és 
sok más mellett szó került a hagyo-
mányok őrzéséről és megéléséről, a 
helyi közösségekről, a kibékülésről és 
a világ helyzetéről is.

Véleményem szerint egy nagyon tar-
talmas estét tölthettünk el együtt 
a Magyarok Országos Gyűlésének 
főszervezőjének társaságában, kö-
szönjük, hogy elfogadta közösségünk 
meghívását és a Baranta Szövetség 
felajánlott támogatását.

 Versegi-Herczeg Balázs
 Csák Had

Nem megélhetési zenészek, igazi 
örömzenélést csinálnak. Igyekeznek 
a Dublinból hazahozott hangzás-
világot, a kelta népzenei alapokon 
nyugvó zenét tolmácsolni. Honnan 
az ismeretség, a barátság a zenekari 
tagok között? Szinte mindenki kórus-
ban énekelt, amatőr zenészek, akik 
mesterei hangszereiknek. 

Az ír történelmi balládákat, a népsze-
rű kocsmai dallamokat, illetve bal-
ladákat előadó zenészek fergeteges 
hangulatot teremtettek. Színes mű-
sorukat a közönség ritmusos tapssal 
kísérte. Közvetlen előadásmódjuk, 
kedvességük a jelenlévőket elrepítet-
ték egy ismeretlen, más világba. 

Én személy szerint sajnálom, hogy ez 
az írás nem hangos könyv és így nem 
hallgatható, mert akkor biztosan be-
játszanék egy-két részletet a felejthe-
tetlen előadásból.

Kívánom a zenekar tagjainak és ma-
gunknak is, hogy ezt az örömzenélést 
minél többször meghallgathassuk. 
Köszönjük a szép vasárnap délutánt.

GerKla

Seamróg - Ír Zenekar Tatáról
>>háromlevelű lóherét jelent<<

tervezőként kezdett dolgozni, aztán 
sokáig kivitelezéssel foglalkozott. 
A műszaki szakma szeretete mel-
lett megérintette a politika, az első 
szabadon választott Országgyűlés 
MDF-es képviselője volt, ahol főként 
környezetvédelmi kérdésekkel fog-
lalkozott. A szobrászkodással autodi-
dakta módon 15 éve kezdett el fog-
lalkozni. Az eredményt a kiállításon 
csodálhatták meg az érdeklődők.
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Egyházfenntartói járulék befizetésének lehetősége:
•  az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-70097689-51100005 számú 
bankszámlájára történő utalással (kérjük, hogy a közleményben tüntesse fel nevét, 
lakcímét és az egyházfenntartás kifejezést)
• csekken, mely megtalálható a templom mindkét bejáratánál, illetve elkérhető 
presbitereinktől és a Kálvin Idős Otthon irodájából
• személyesen a Kálvin Idősek Otthona irodájában, hétfőtől péntekig 9-12

Evangélikus  Egyház
ÁPRILIS
14. 11.00 Virágvasárnap, istentisztelet
15-16-17. 18.00 Nagyheti evangélizáció (hétfő-szerda)
18. 18.00 Nagycsütörtök úrvacsorai istentisztelet
19. 18.00 Nagypéntek passióolvasás, úrvacsorai istentisztelet
21. 11.00 Húsvét ünnepe, úrvacsorai istentisztelet
25. 18.00 Férfikör (csüt.)
28. 11.00 Istentisztelet (vas.)

MÁJUS
5. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet, Anyák napi köszöntés (vas.)
6. 18.00 Asszonykör (hétfő)
12. 11.00 Istentisztelet
19. 14.00 Társgyülekezeti nap Csabdin

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Péntek  17.00 bibliaóra
Péntek  18.00 kóruspróba
Vasárnap 11.00 istentisztelet
Vasárnap 17.00 konfirmációs előkészítő óra

Április hónap igéje:
Jézus mondja:
„Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig..”
(Máté 28, 20)

Eseménynaptár
2019.3.1. – 4.30.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébániánk elérhetőségei

Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7. 
Hivatal telefonszáma: 22-354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8.00-12.00
Ettől eltérő időpontban telefonos egyeztetés alapján.
Ilyen esetekben hívható telefonszám: 20-8232-932
Plébános: Gerendai Sándor,  telefonszáma: 70-397-5935

Temetőgondnokság elérhetőségei
Temetőgondnok: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
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:  18.00 szentmise
Kedd:  18.00 zsolozsma és áldoztatás
Szerda:    7.00 szentmise
Csütörtök: 16.00 szentmise (páratlan hét) vagy igeliturgia (páros hét

a Szent Vince idősek otthonában
  18.00 szentmise (páratlan hét) vagy igeliturgia (páros hét) a kórházban
  19.00 szentségimádás a templomban
Szombat: 18.00 igeliturgia

      Vasárnap: 11.00 szentmise (havonta egyszer igeliturgia)

Nagyheti és húsvéti szertartások rendje:
Április 18. nagycsütörtök 19.00 igeliturgia
Április 19. nagypéntek 9.00 keresztút
   19.00 csonkamise
Április 20. nagyszombat 20.00 szentmise
Április 21. húsvét vasárnap 11.00 szentmise
Április 22. húsvét hétfő 11.00 szentmise

Református Egyház

A Csákvári Református Egyházat érintő szolgálatok esetén (temetés, keresztelés, eske-
tés) legelőször a Lelkészi Hivatal értesítendő.
Gere Gábor József református lelkész:          06-30-380-9503

geregabor@freemail.hu
Geréné Kossa Izabella református lelkész:  06-30-688-6470
Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről mostantól a gyülekezet honlapján is 
olvashat, 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
Kedd   16.00 Kórházi istentisztelet
Kedd   17.00 Bibliaóra
Vasárnap  10.00 Gyermek istentisztelet 

(istentisztelettel egy időben, de a Kálvin Idősek Otthona 
társalgójában)

Vasárnap  10.00 Istentisztelet

Húsvét vasárnapján, április 21-én  és húsvét hétfőjén, április 22-én 10 órától tartjuk az 
úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletünket. Erre készülünk csütörtöktől, azaz 
április 18-tól bűnbánati istentiszteletünkön, valamint nagypénteken és nagyszombaton 
minden este 18 órától.
Április 27-én, szombaton 18 órától a holland Spirit gospelkórus ad koncertet.
Május 5-én, vasárnap, óvodásaink műsorával köszöntjük az édesanyákat.
Várunk mindenkit szeretettel!

E-mail: csakpleb@citromail.hu
Honlap: http://csp.eoldal.hu
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VÁROSI ESEMÉNYEK
ÁPRILIS
5.     16.00  Könyvbemutatók: Bobory Zoltán: Ima-vers-könyv

P. Maklári Éva: Sárkányok tánca közt• Beszélgessünk, Cs. Emlékház
10.   16.30  Tavaszi növendék hangverseny • Szanatórium kultúrterme
12.   16.00  Mit jelentett Esterházy Péter a németeknek 

és Wilhelm Droste írónak Vendégünk: Wilhelm Droste • B., Cs. Emlékház
13.   10.00  KáVé a könyvtárban • Floriana Könyvtár
13.   16.00  Krajcár Alapítvány: Pipacs a vér virága • Kiállítás, Cs. Emlékház
26.   16.00  „Mi odafent szoktunk elszámolni” - emlékfilm Esterházy Móric 

miniszterelnökről, Vendégünk: Forgács József rendező • Cs. Emlékház
27.   IX. dr. Csányi László kórustalálkozó • 14.00 Koszorúzás az emléktáblánál
        15.00 Kórustalálkozó

MÁJUS
7.     14.30     Mesemondó verseny • Házasságkötő terem
11.                   Vértes Szíve Natúrfeszt  • Szent Mihály tér
25.                   Hősök Napja  • Huszár Emlékmű
31.                   Pedagógusnap

Lizzy Charles: Zűröstül bőröstül

Lucy élete látszólag szuper. Lehetne. 
Valójában omladoznak a falak. „Pasi-
ja” csak kihasználja, ribizli „barátnő-

Csákvár-Gánt Tv
Á P R I L I S  H A V I  M Ű S O R A

Április
Április
Április
Április

Május
Május
Május
Május

15. h.
18. cs.
25. cs.
29. h.

2. cs.
6. h.
9. cs.
13. h.

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

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

Költészet Napja
Tavaszi növendék hangverseny
Tavaszi növendék hangverseny (ism.)
A só - magyar népmese
Magyar zarándokút Biatorbágy-Bogyiszló
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
IX. dr. Csányi László kórustalálkozó
Mesemondó verseny

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Könyvajánló

KKöönnyyvvttáárr 
„Számítógéppel, 
okos eszközzel 

50 felett”  

INFORMATIKAI TANÁCSADÁS 
A FLORIANA KÖNYVTÁRBAN 

április 27-én, május 11-én, május 25-én szombaton 9.30 – 11.00 óráig 

A digitális írástudás fejlesztésének érdekében az érdeklődő felnőttekkel  
személyre szabottan foglalkoznak önkéntes diákok. 

Előzetesen is várjuk a türelmes diákok és kiváncsi felnőttek jelentkezését! 
/Floriana Könyvtár, 22/582-310, 30/225-8552, florianakonyvtar@gmail.com/ 

je” teljesen tönkreteszi, az anyja szü-
lés utáni depressziója miatt rémes 
gyerekkora volt. A lány nem is tudja 
kicsoda valójában, keresi önmagát. 
A szülei büntetésből nyári munkára 
küldik, házakat kell festenie. Persze 
semmi kedve az egészhez, ráadá-
sul nem mással kell dolgoznia, mint 
Justin Marshall-lal. Eleinte a pokolba 
kívánja a srácot, de hamar megválto-
zik a véleménye.

A könyv pár mondata szíven ütött, 
olyan őszinte volt, elmosolyodtam, 
mert a sorok között ráismertem va-
lakire. Magaménak éreztem a törté-
netet és magával ragadott az egysze-
rűsége. Inkább lányoknak ajánlanám, 
akik keresik önmagukat,néha felejt-
hetőnek érzik magukat és gyakran 
álarc mögé rejtőznek. 

Kulcsár Kata
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Kiadó:  Csákvár Város 
és Bodmér Község Önkormányzata

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:

Faddi Péterné
Tamásné Metlágel Ildikó

Veszelovszkyné Varsányi Margit
Szerkesztő bizottság  külsős tagjai:

Majorné Kiss Mónika
Némedi István

Szakál Borostyán
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: április 30.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Önismereti foglalkozások csoportban 
vagy egyénileg a művészet eszközeivel. 
Változást akarsz? Hozd el kérdéseidet, 
problémáidat, és találkozz a benned 
élő, kreatív művésszel, aki segít meg-
találni a megoldást. RAJZTUDÁS NEM 
SZÜKSÉGES!
www.szabadalkotas.hu
Tel.: 06-30-988-2726

Kézrátétes gyógyítás, reinkarnációs 
utaztatás, tibeti masszázs. Cél: a fizi-
kai tünetek, betegségek lelki okainak 
feltárása, öngyógító folyamatok be-
indítása, a változás elősegítése fizi-
kai, lelki, tudati szinten.
Tel.: 06-30-988-2726

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

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Törő Lászlót utolsó útjára 
elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik dr. Papp Antalné temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek.

Gyászoló család

Hirdetések

APRÓHIRDETÉS

Tisztelettel:
Kiss László egyéni vállalkozó
”Laci bácsi” és Munkatársai

Telefon: 8-16 óráig 
0620/9806481
0622/582-113  

LACI BÁCSI KONYHÁJA
Legyen a vendégünk, mi mindent elkövetünk, hogy elégedett legyen!

Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is! 

Étlapunk megtekinthető a www.oregtolgy.hu oldalon.

Ételeinkre a házias ízek a jellemzőek. Az alapanyagok közvetlen
a termelőtől és gyártótól vásárolt, saját előkészítésű és feldolgozású
élelmiszerekből készülnek. Tartósított alapanyagot nem használunk.

Vállaljuk esküvők, bankettek, családi rendezvények, 
állófogadások rendezését, lebonyolítását.

Állunk rendelkezésükre!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS�C�s�a�k�v�a�r�-�1�1�0�x�7�0

�2�0�1�9�.� �f�e�b�r�u� � �r� �7�.�,� �c�s� � �t� � �r�t� � �k� �1�2�:�1�8�:�5�4

2019. ápr. 30-án (kedd) 18:30 
órai kezdettel gépjárművezetői 
tanfolyam indul a könyvtárban.

 Információra ajánljuk a
www.stift90.hu 

honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni 

az 582-310/51 telefonszámon, 
vagy személyesen a könyvtárban 

lehet.
KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%
VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%

Gólyahír

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2019. március 1-jén Farkas Marcell a 
Berényi utcába.
Isten hozta a kis jövevényt!

Szeretnél ízletes, egészséges, 
helyi élelmiszereket enni?

Gyermekeidnek is szívesebben
adnál ilyen ételt?

Akkor csatlakozz a 
csákvári Vértesi Kamra
bevásárlóközösséghez,

ahol 10 csákvári és környékbeli
termelőtől vásárolhatsz!

Termékek
gyümölcsborecet
szürkemarha hús
kecskesajt
laskagomba
tojás

facebook.com/VertesiKamra
vertesikamra@gmail.com

+36 20 927 4354

bor
tehénsajt
zöldségek
tökmagolaj,
méz

Átadás ideje 
csütörtökönként 18h és 19 között

Átadás helye
Csákvár, Szanatórium Kultúrterme


