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Csákvár Város Képviselő-testü-
letének írásos tájékoztatója.  

Részletes tájékoztatás az óvo-
dai beiratkozással kapcsolat-
ban.

Természetes személyek, állam-
háztartás körébe nem tartozó 
jogi személyek és jogi személyi-
séggel nem rendelkező szerve-
zetek támogatása.

Interjú  16 esztendős Dubán 
Nikolett, NBI kézilabdázóval.

Diákszínpad 
szereplése
Csákváron
Március 1-jén újabb nagy sikerű színielő-
adásnak adhattunk otthont. A székesfe-
hérvári Ciszterci Szent István Gimnázium 
Fejér Holló Diákszínpada mutatta be 
Madách Imre Az ember tragédiájának 
átdolgozását Ferenczy Noémi rendezé-
sében. Noémi a színdarab bemutatá-
saként a következőket írta ajánlásában: 
„Madách, az ember zajos korban élt. 
Ez, csakúgy, mint nyugtalan magánélete 
benne van a Tragédia tépelődéseiben. 
Milyen az egyén és a tömeg viszonya? 
Milyen Ádámé és Éváé? Van-e egyen-
súlyi állapot, vagy a világnak természete 
az egyensúlytalanság?” Ezeket a súlyos 
létkérdéseket boncolgatja a szerző ab-

ban a drámában, melynek bemutatásá-
ra vállalkoztak a fiatal színészpalánták. 
Felejthetetlen élményt nyújtott Lucifer 
szerepében Szipola Antal, de ő játszotta 
Keplert, a csillagászt, Catulust, a költőt, 
de Ádámként is megjelent a színen. Csüri 
Fanni Noa szintén több szerepet vállalt. 
Az előadást különösen érdekessé tette, 
hogy több csákvári fiatal tehetség is fellé-
pett városunk új színpadán: Zolnai Réka, 
Tamás Kinga és Gulyás Martin.

Az előadásra már egy héttel előbb min-
den helyet lefoglaltak az érdeklődők. A 
társulat lebilincselő előadással hálálta 
meg a megelőlegezett bizalmat.
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Képviselő-testületi hírek
Összefoglaló a február 26-i üléséről
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2020. február 
25. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését. A két ülés között 
végzett munkáról és a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentés jóváhagyását köve-
tően döntött a Képviselő-testület a 
bevételek növelését, kiadások csök-
kentését célzó intézkedésekről szóló 
tájékoztató elfogadásáról, az önkor-
mányzat saját bevételei és adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fize-
tési kötelezettség megállapításáról. 
A határozatok elfogadását követően 
megalkotásra került az önkormány-
zat és intézményei 2020. évi költség-
vetési rendelete. Döntés született az 
önkormányzat 2020. évi közbeszer-
zési tervének módosításáról, majd a 
pályázatokról szóló tájékoztató elfo-
gadásáról. A Képviselő-testület elfo-
gadta a civil szervezetek támogatás 
felhasználásáról szóló beszámolóit 
és köszönetét fejezte ki a város ér-
dekében végzett magas színvona-
lú közösségi munkáért. A Csákvári 
Polgárőrség kérelmet nyújtott be a 
2019. évben kapott, de fel nem hasz-
nált támogatás további felhasználása 
iránt, ezt azonban a Képviselő-testü-

A február 1-jei átadás óta folyamato-
san nagy az érdeklődés a könyvtár és 
a közösségi terek iránt. A színházter-
münkben a nyitást követő egy hónap 
alatt 3 ingyenes előadás volt. (Pe-
relj, Uram! és Az ember tragédiája) 
Mindhárom előadás telt házzal.

 A Mese-Vár Óvoda is itt rendezte 
meg a kicsiknek a farsangi mulat-
ságot, és az iskolások is itt vehettek 
részt koncerteken és bábelőadáso-
kon. A március 15-i ünnepségre he-
tente több alkalommal készültek az 
Esterházy Iskola diákjai és pedagó-
gusai, hogy a város lakóinak is elő-
adhassák a néptánccsoport produk-
ciójával színesített műsorukat. A két 
klubszobát folyamatosan veszik bir-
tokba városunk közösségei, mint pl. 
a festőkör, kórusok, nyugdíjas klub, 
akik eddig szétszórva, különböző he-
lyeken tudtak csak összejönni. A folt-
varrók és más csoportok is tervezik a 
költözést. Új programként az idősebb 
generációnak indult a Senior Öröm-
tánc, melynek nagy sikere van. A leg-
kisebbek pedig a baba-mama klub-

let elutasította és a támogatás vissza-
fizetésére kötelezte. Az elszámolások 
elfogadását követően kiírásra került 
az államháztartás alrendszerén kívüli 
szervezetek támogatására vonatkozó 
pályázat március 31-i határidővel. A 
támogatásra 3.00.000 forintot biz-
tosít a Képviselő-testület a 2020. évi 
költségvetés terhére. Ezt követően 
a Tanyagondnoki Szolgálat 2019. évi 
működéséről szóló beszámoló jóvá-
hagyása, majd a Floriana Könyvtár 
és Közösségi Tér Alapító Okiratának 
módosítása történt meg. Lakossági 
bejelentés érkezett az 1977/1 hrsz-ú 
és az 1977/3 hrsz-ú közterület for-
galmi rendjének megváltoztatásá-
ra. A korábbi döntéssel ellentétben 
az érintett szakasz a Széchenyi utca 
felől a Szabadság tér felé egyirányú 
3,5 tonnás súlykorlátozás mellett. 
Döntés született a 843/18 hrsz-ú in-
gatlan beépítési kötelezettségének 
törléséről, majd a Csákvár vízellátó 
rendszer vagyonértékeléséről, mely-
nek elvégzésével a Karanta Audit 
Zrt.-t bízta meg a Képviselő-testület. 
Csákvár Város településrendezései 
eszközei módosításához kapcsoló-
dóan az Önkormányzat megkérte a 
környezet védelméért felelős szervek 

véleményét a környezeti vizsgálat 
szükségességéről, melynek alap-
ján úgy döntött, hogy a környezeti 
vizsgálat lefolytatását nem tartja 
szükségesnek. Módosításra került 
a Csákvár Város településrendezé-
si eszközeinek módosításáról szóló 
354/2019. (XI. 26.) határozat, majd 
döntés született az Esterházy Móric 
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola Szabadság téri épülete 
tetőszerkezetének helyreállítására 
ajánlattételi felhívás megküldéséről 
három építési vállalkozó részére. A 
következőkben a Képviselő-testület 
elfogadta az egészségügyi szolgálta-
tók feladat-ellátási szerződésének 
módosítását, majd a Vértes Szíve 
Natúrfeszt megvalósításával kapcso-
latos feladatok elvégzésére ajánlat-
tételi felhívás megküldéséről hatá-
rozott három vállalkozás részére. Az 
önkormányzat hozzájárulását adta 
a TAO támogatásból megvalósuló 
beruházáshoz melynek keretében a 
Csákvári Torna Klub egy szabványmé-
retű kézilabda/footsal sportcsarno-
kot és labdarúgó pálya fűtést építtet 
a Csákvár Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló, 214/1 helyrajzi 
számon felvett, természetben a 8083 

Csákvár, Vöröskapu utca 14. szám 
alatt található ingatlanon. A 2020. 
június 6-án megrendezésre kerülő 
gyereknap szervezéséhez 280.00 Ft 
+ áfa összegű támogatást biztosít a 
8 állomásos Kalandpark költségeinek 
finanszírozására. Az 1724/3 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosa felajánlotta a 
tulajdonában lévő területet az ön-
kormányzat részére, melyet a Kép-
viselő-testület elfogadott. A Floriana 
Könyvtár és Közösségi Tér büféjének 
üzemeltetésére kiírt ajánlattételi fel-
hívás lezárult, a beérkezett ajánlatok 
megismerését követően a legkedve-
zőbb ajánlatot adó Publo Food Kft-
vel megkötésre került a bérleti szer-
ződés.
Zárt ülésen a Képviselő-testület úgy 
határozott, hogy a 2020. évben nem 
adományoz Csákvárért Díjat.  

A Képviselő-testület ülésén készült 
felvétel a Csákvári-Gánt TV-ben lát-
ható, a nyilvános ülés jegyzőkönyve 
pedig az önkormányzat hivatalos 
honlapján (www.csakvar.hu) olvas-
ható. 

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

ban találnak tartalmas szórakozást. 
Jelenleg folyik a gépjárművezetői 
oktatás, de más előadásokra és meg-
beszélésekre is biztosítunk helyet.

Nagy szeretettel várjuk régi és új ol-
vasóinkat a könyvtárban, ahol ked-
denként hosszított nyitvatartásban, 
este 8 óráig vehetik igénybe szolgál-
tatásainkat.

Az elmúlt hónap tapasztalatai alap-
ján elmondhatjuk, hogy megnőtt az 
igény a könyvtárhasználatra. Szá-
mos új beiratkozó csodálkozott rá a 
kényelmes, áttekinthető környezet-
re, a 70 féle folyóiratra, a polcokon 
sorakozó legfrissebb bestsellerekre. 
Ha mégsem találná meg nálunk a 

Zajlik az élet…
A Floriana Könyvtár és Közösségi Tér tájékoztatója

keresett olvasmányt, könyvtárközi 
kölcsönzéssel rövid időn belül a ren-
delkezésére tudjuk bocsájtani.

Az általános iskolásoknak rendsze-
resen könyvtárhasználati órákat tar-
tunk, de ezen felül is több osztály és 
óvodai csoport vett részt könyvtárlá-
togatáson, bemutatón.

A múlt évben létrejött biblioterápiás 
csoportunk is nagy lelkesedéssel 
folytatja tovább munkáját.

A közeljövő  kiemelt rendezvényei: 
ápilis 7. 18 órakor költészet napi 
megemlékezés tartunk, április 17-én 
18 órakor író-olvasó találkozó lesz, 
melynek vendége Bíró Szabolcs, a 

nagysikerű Anjouk sorozat és több 
ifjúsági és gyermekkönyv szerzője.
Az idén 6. alkalommal kiírt mese-
mondó és rajzversenyünket április 
30-án 16.00-kor már a színházte-
remben tarthatjuk meg, nem kell 
külső helyszínt keresnünk. Így szere-
tettel várunk minden érdeklődőt.

Aktuális programjainkról napra-
kész tájékoztatást találhat plakátja-
inkon és internetes felületeinken. 
(facebook / Floriana Könyvtár)

A Dallam AMI növendékei is méltó 
körülmények között mutathatják 
meg tehetségüket a április 22-én 
16.30-kor kezdődő Tavaszi Hangver-
senyen és június 17-én 16.30-kor az 
Évzáró Koncerten.

Bízunk abban, hogy a lehetőségek és 
a kereslet találkozni fog, és közösen 
pezsgő élettel töltjük majd meg a 
„Kultúrpalotát”.

SZ.H.ZS.
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Csákvár Város Önkormányzata a 
pénzeszköz átadás, átvétel rendjéről 
szóló 3/2018. (III. 27.) önkormányzati 
rendelete alapján pályázatot hirdet 
természetes személyek, államháztar-
tás körébe nem tartozó jogi szemé-
lyek és jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezetek támogatására.

1. A pályázat célja, forrása:

A pályázat a civil társadalom erősí-
tését, a vonatkozó önkormányzati 
rendeletben és e felhívásban meg-
határozott személyek és szervezetek 
társadalmi szerepvállalásának növe-
lését szolgálja. Célja a civil tevékeny-
séghez kapcsolódó felhalmozási és 
működési kiadások részbeni átvál-
lalása – Csákvár város szellemi, kul-
turális, sport- és közösségi életének 
fejlődése előmozdítása érdekében.

Jelen pályázaton elnyerhető támoga-
tás folyósítása Csákvár Város Önkor-
mányzatának költségvetéséből tör-
ténik. Felhasználható keretösszeg: 
3.000.000 Ft.

2. Támogatásban részesíthetők 
köre:
·  természetes személyek,
·  jogi személyek és
·  jogi személyiséggel nem rendelke-
ző szervezetek.

3. A támogathatóság feltételei, kizá-
ró okok:
Támogatható minden olyan ter-
mészetes személy, vagy szervezet, 
amely pártpolitikától mentes közös-
ségi feladat ellátására, lakossági ér-
dekek szolgálatára – határidőn belül 
– érvényes pályázatot nyújt be. A pá-
lyázat formai érvényességi feltétele, 
hogy az a vonatkozó önkormányzati 
rendelet 1. melléklete szerinti pályá-
zati adatlapon és a 3. mellékletben 
felsorolt mellékletekkel kerüljön be-
nyújtásra.

A Nemzeti Szabadidős - Egészség 
Sportpark Program keretében át-
adásra került a Floriana téren egy 
db D típusú Sportpark, melynek 
célja olyan közösségi terek kialakí-
tása, ahol valamennyi korosztály, a 
fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan 
töltheti el a szabadidejét igényes sza-
badtéri létesítményekben, amelynek 
révén elérhető, hogy a sportolás a 

Önkormányzati támogatásban nem 
részesíthető az a pályázó:
a) amelynek korábbi támogatással 
összefüggésben benyújtott, illetve 
benyújtandó lejárt határidejű elszá-
molása még nem került elfogadásra, 
vagy elszámolási, visszafizetési kése-
delemben van,
b) amelynek lejárt esedékességű, 60 
napon túli köztartozása van,
c) amelynek tagjai 50 %-ot meghala-
dóan profitorientált szervezetek,
d) amely csőd-, felszámolási, vagy 
végelszámolási eljárás alatt áll.

4. A támogatási időszak, a támoga-
tás formája, mértéke és elszámolá-
sa:
A támogatás a pályázó által megjelölt 
– támogatási szerződés aláírása és 
2020. december 31. napja közé eső 
időszakban felmerült – felhalmozási 
és működési költséghez nyújtott visz-
sza nem térítendő támogatás.

A pályázatban kizárólag olyan, a 
fenti időszakban felmerült költség-
re vonatkozó számlák számolhatók 
el, amelyek pénzügyi teljesítése az 
elszámolási időszak végéig megtör-
tént.

Kedvezményezett a támogatási ösz-
szeg felhasználásáról 2021. január 
31. napjáig köteles írásban elszámol-
ni.

Az elszámolás része:
a) lehetőség szerint fotóval illusztrált 
rövid szöveges beszámoló,
b) pénzügyi elszámolás,
c) támogatott rendezvény, vagy szer-
vezeti működés Csákvári-Bodméri 
Hírmondóban közzétett bemutatása.

Az elszámolással összefüggő szabá-
lyokat részletesen a támogatási szer-
ződés tartalmazza.

5. A pályázat benyújtásának módja, 
határideje, a dokumentáció tartal-
ma:

A pályázat magyar nyelven, papír 
alapon, kizárólag erre a célra rend-
szeresített – jelen felhívás 3. pontjá-
ban említett – pályázati adatlapon és 
annak mellékleteivel nyújtható be. 
Az adatlap sem tartalmában, sem 
formájában nem változtatható.

A pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok letölthetők a www.
csakvar.hu honlapról, illetőleg nyom-
tatott formában a Csákvári Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyfélirányító 
pultjánál igényelhetők. A pályáza-
ti adatlap és a benyújtandó egyéb 
nyomtatványok kitölthetők géppel, 
továbbá olvasható kézírással.

A pályázat beérkezésének határide-
je: 2020. március 31. 12 óra.

A pályázat postán, Csákvár Város 
Önkormányzata (8083 Csákvár, Sza-
badság tér 9.) címére megküldve, 
vagy személyesen a Csákvári Közös 
Önkormányzati Hivatal Titkárságán 
benyújtható. A borítékot „Civil pályá-
zat” megjelöléssel kérjük ellátni.

6. A pályázat elbírálása, eredmény-
hirdetés és szerződéskötés:

A pályázat elbírálása során tett észre-
vételeket, a pályázatok értékelésére, 
véleményezésére jogosultak javas-
latait a javaslattételre hatáskörrel 
rendelkező bizottság ülésének és a 
döntéshozatalra jogosult Képviselő-
testület ülésének jegyzőkönyve tar-
talmazza.

Pályázó a pályázat eredményéről a 
döntéshozataltól számított 14 napon 
belül írásos értesítést kap Csákvár 
város polgármesterétől.

A támogatásban részesülő pályá-
zókkal az önkormányzat támogatási 
szerződést köt, amely tartalmazza:

a)   a szerződő felek legfontosabb 
adatait (megnevezés, cím, azonosító, 
képviselő),
b)   a támogatói döntés számát és 
tartalmát,
c)    a támogatás célját és összegét,
d)   a támogatás feltételeit,
e)    a támogatás pénzügyi teljesíté-
sének módját, idejét, esetleges üte-
mezését,
f)     a szakmai, pénzügyi elszámolás 
módját,
g)   a kötelezettségek elmulasztásá-
nak következményeit (visszafizetési 
kötelezettség, feltételei, határideje),
h)   a támogatás felhasználásának ha-
táridejét.

7. A támogatás folyósítása, felhasz-
nálása:
A megítélt támogatás átutalása – a 
Képviselő-testület vonatkozó hatá-
rozata alapján – a Támogatási Szer-
ződésben rögzített feltételek szerint 
történik.

A támogatás összege kizárólag a tá-
mogatási szerződésbe foglalt célra 
használható fel, amelynek felhaszná-
lásáról kedvezményezett ott megha-
tározott módon és határidőig köteles 
elszámolni.

8. A pályáztatás nyilvánossága:

A pályázók részére nyújtott támoga-
tásról Csákvár Város Önkormányzata 
hivatalos internetes honlapján ke-
resztül tájékoztatót jelentet meg. A 
honlapon közzétett adatoknak a köz-
zétételtől számított 5 évig elérhetők-
nek kell lenniük.

Pályázati felhívás
civil szervezetek támogatására

mindennapi életünk alapvető része 
legyen.

A Sportpark hasznos alapterülete 
150 m2, melyen az alábbi eszközök 
állnak rendelkezésre: függeszkedő, 
húzódzkodók, tolódzkodók, fekvőtá-
maszozó egység, létra függeszkedő, 
korlát, bordásfal, has- és hátizom 
erősítők.

Sportpark a Floriana téren
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A karácsonyi feltöltődést követően nagy 
erővel vetette bele magát a programok, 
tevékenységek szervezésébe a Csákvári 
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde közössé-
ge. A farsangi móka és kacagás idén sem 
maradhatott el. Az óvodapedagógusok 
és kisgyermeknevelők táncházzal, fánk 
sütéssel, drámajátékokkal, kézműves 
foglalkozásokkal készültek a gyerekek-
nek. A farsangi programsorozat csúcs-
pontja február 7-e volt, amikor mindenki 
magára ölthette a kedvenc jelmezét, 
átváltozhatott a vágyott mesefigurává, 
varázslatos hercegnővé, szuperhőssé 
és felvonulhatott a Mese-Vár Óvoda 
farsangi „kifutóján”. A táncos lábúak 
rophatták a táncot vidám dallamokra, a 
megfáradt óvodások újra töltekezhettek 
az otthonról hozott finomságokból. Kü-
lön köszönet minden kedves szülőnek, 
akik a sütemények megvásárlásával, 
elkészítésével támogatták az óvodai- és 
bölcsődei farsang színvonalas megün-
neplését.  A jelmezes felvonulással nem 

Beiratkozási időpontok:
• 2020. május. 4 (hétfő) 8.00 -16.00
• 2020. május. 5. (kedd) 8.00- 16.00
• 2020. május. 6. (szerda) 8.00-17.00
• 2020. május. 7 (csütörtök) 8.00-15.00
• 2020. május. 8 (péntek) 8.00-12.00
A beíratás helye: 8083 Csákvár,

Ady Endre utca 2.

Beiratkozással kapcsolatos fontos tud-
nivalók:
• A szülő köteles beíratni az óvodába 
azt a gyermeket, aki 2020. aug. 31-ig be-
tölti a 3. életévét!

• Be lehet íratni az óvodába azt a gyer-
meket, aki a felvételtől számítva fél 
éven belül betölti a 3. életévét.

Nkt. 8. § (1) * „Az óvoda a gyermek 
hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény, amely a 
gyermeket fokozatosan, de különösen 
az utolsó évében az iskolai nevelés-ok-
tatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt 
a gyermeket is, aki a harmadik életévét 
a felvételétől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden, a tele-

Kedves leendő kiscsoportos Gyerekek és 
Szüleik!

Sok szeretettel meghívjuk Önöket óvo-
dai ismerkedő délelőttünkre az alábbi 
időpontban:

2020. április. 21. (kedd) 9.00 -11.30.

Helyszínek: 
Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
Székhelyintézménye, 8083 Csákvár, Ady 
Endre utca 2. és Tagóvodája, 8083 Csák-
vár, Szabadság tér 13.

Programok a délelőtt folyamán:
• 9.00 
Betekintés az óvoda csoportjainak 
tevékenyégeibe, nevelési területeibe.

• 9.30
Szabadjáték az óvodai csoportokban, be-
szélgetési lehetőség a pedagógusokkal, 
intézmény bemutatása.

Mese-vári farsangi móka
ért véget a mulatság. Február 10-én a 
Floriana Könyvtár és Közösségi Tér adott 
helyet a Répa, retek, mogyoró nevű 
gyermekzenekar zenés, táncos farsangi 
produkciójának. A remek helyszín, a sok 
vidám gyerkőc és az előadók színvonalas 
műsora hamisítatlan farsangi hangulatot 
teremtett a közösségi házban. Az óvoda 
szépítésében való szülői közreműkö-
dés tovább folytatódott januárban is. 
Czipóth Attila és dolgozóink keze munká-
jának köszönhetően a tagóvoda irodája 
is látványos változáson ment keresztül. 
Hálás köszönet az apuka és a kollégáim 
önzetlen munkájáért. A székhelyóvoda 
is büszkélkedhet jótékonykodó szülői 
gárdával, hiszen február hónapban mind 
a három óvodai csoportunk műszaki cik-
kekkel lett gazdagabb Berecz Kitti és Ba-
konyi-Schneider Katalin adományának 
köszönhetően.

Lancer- Szabó Mónika
intézményveztő

• 10.30
Bábjáték a Báb- és drámamunkaközösség 
előadásában.     
Mesejáték címe:
A kiskakas gyémánt félkrajcárja

• 11.00 -11.30
Az óvodák udvarának feltérképezése. 

Elérhetőség, információ:
• Személyesen: 8083, Csákvár Ady E. u. 2. 
• Telefon: 06 30/225 8392
• E- mail: mesevarovi@csakvar.hu 

pülésen, fővárosi kerületben, vagy ha a 
felvételi körzet több településen találha-
tó, az érintett településeken lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme telje-
síthető.”

Nkt. 8. § (2) *  „A gyermek abban az év-
ben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozáson vesz részt. A 
szülő - tárgyév május 25. napjáig benyúj-
tott - kérelme alapján a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, annak az év-
nek az augusztus 31. napjáig, amelyben 
a gyermek a negyedik életévét betölti, a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv (a 
továbbiakban: felmentést engedélyező 
szerv) felmentheti az óvodai foglalko-
záson való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, sajátos helyzete 
indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell 
meghallgatni, csak az óvodavezető vagy 
a védőnő rendelhető ki, és a függő ha-
tályú döntésben nem kell rendelkezni a 
kérelmezett jog gyakorlásáról.”

• Óvodakötelezettség külföldön törté-
nő bejelentésének kötelezettsége

20/2012.EMMI rendelet 20. §. (2) „A 
napi négy órában óvodai nevelésre kö-
telezett gyermek szülője, ha gyermeke 
az óvodakötelezettségét külföldön tel-
jesíti, köteles arról a beiratkozás idejé-
nek utolsó határnapját követő tizenöt 
napon belül írásban értesíteni az okta-
tási hivatalt. A napi négy órában óvodai 
nevelésre kötelezett, az óvodával jogvi-
szonyban álló gyermek szülője, ha gyer-
meke az óvodakötelezettségét a jövőben 
külföldön teljesíti, előzetesen köteles ér-
tesíteni az óvodavezetőt.”

Óvodai beiratkozás
a Csákvári Mese- Vár Óvodába
a 2020/2021- es nevelési évre

A beiratkozáshoz szükséges dokumen-
tumok, melyeket a beiratkozáskor be 
kell mutatni.

• A gyermek nevére kiállított személyi 
azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány (lakcímkártya)

• A szülő nevére kiállított személyi iga-
zolvány és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány

A gyermek felvételéről az óvodavezető 
dönt, melyről 2020. május 29- ig írásos 
formában értesíti a szülőt. Az értesítés 
tartalmazza a döntés indokolását, illet-
ve a fellebbezésre vonatkozó tájékozta-
tást.

„Óvodakóstolgató” 
a Csákvári Mese-Vár Óvoda 
és Bölcsődében

Szeretettel vár minden, Kedves Családot 
a Mese-Vár Óvoda Közössége!
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„Amikor megtudtam, hogy játszani 
fogok Győr ellen, elsírtam magam.”

Céltudatos, magabiztos, szókimon-
dó. Ezekkel a szavakkal lehetne jel-
lemezni Dubán Nikolettet, aki még 
csak alig 16 éves, de már most Csák-
vár nagy büszkesége. A mosolygós 
fiatal lány 10 éve kézilabdázik, 2018 
óta Székesfehérváron az ALBA FKC 
csapatában, 2019 őszén pedig le-
játszotta az első NB1-es meccsét a 
Győri Audi ETO ellen. Az eddigi si-
kereiről, pályafutásáról és jövőbeli 
terveiről beszélgettünk.

„6 éves korom óta sportolok. 1,5 
évig kempóztam, utána tértem át a 
kézilabdához, amit már 10 éve csiná-
lok.”- kezdett bele Niki a fiatal kora 
ellenére is már hosszú éveket felöle-
lő történetébe. 2010-ben kezdett el 
kézilabdázni a Horváth Zalán által 
vezetett csákvári csapatban. Elmon-
dása szerint ekkor még csak az éltet-
te, hogy a barátnőivel tudjon minél 
több időt tölteni. 7.-esként döntött 
úgy, hogy ez már valóban az élete 
része és ezzel szeretne foglalkozni. 
8. osztályosként, 2018-ban, amikor 
behívták Székesfehérvárra, hogy 
Virincsik Anasztázia és Csernus Krisz-
ta, majd Galambos Attila edzők alatt 
kézilabdázzon, elkezdte érezni ennek 
az igazi súlyát. Hiszen a felvételi idő-
szakában a Fehérvárra való ingázás 
az edzések miatt megtanították őt a 
feszített időbeosztásra, a koncent-
ráltságra. Jelenleg a Székesfehérvá-
ri SZC I. István Szakgimnáziumában 
tanul kereskedelmi marketinget. A 
délutáni edzések, a sok és kimerítő 
program, a meccsekre való felkészü-
lés miatt pedig kollégiumban lakik, 
hogy minél jobban ki tudja használni 
az idejét. „Sok lemondással jár ez az 
életforma, viszont kamatostul vissza-
kapok minden befektetett energiát.”

A zsúfolt és megterhelő hétköznapok 
után azért mindig hazatér Csákvár-

ra hétvégente, ami számára nagyon 
fontos. „Itt nőttem fel, mindig várom, 
hogy haza tudjak jönni a családom-
hoz, mert itt egy nyugodt légkör vár.” 
Természetesen a tinédzser is szeret 
sok időt a barátaival tölteni, akik se-
gítőkésznek, megbízhatónak és kissé 
bolondosnak jellemzik Nikit. Szeren-
csére sok barátját a kézilabda során 
ismert meg, így, ha az iskola vagy a 
sport miatt hullámvölgybe kerülnek, 
átérzik egymás helyzetét, és segíte-
nek egymásnak túllendülni ezeken. 
Ebben nagy támaszt jelentenek a 
jelenlegi edzői is, Deli Rita (felnőtt) 
és Józsa Krisztián (ifi). Nagy szükség 
is van erre, hiszen az egész délelőt-
tös középiskola után, kis pihenést 
beiktatva, már kezdődnek is a videó-
elemzésekkel egybekötött edzések a 
csarnokban. Itt is és az iskolapadban 
is teljesíteni kell, amihez az odafigye-
lés és a tudatosság abszolút megvan 
Nikolettben.

A kemény, hosszú évek munkája va-
lóban meghozza a gyümölcsét. Erre 
a legjobb példa, hogy 2019 őszén 
épp egy órán ült a lány, amikor meg-
csörrent a telefonja. „Amikor meg-
tudtam, hogy játszani fogok Győr 
ellen, elsírtam magam örömömben.” 
– mesélte Niki kissé elcsukló hangon, 
majd folytatta: „ez hatalmas elége-
dettséggel és boldogsággal töltött 
el.” Egyik legszebb élményeként is 
ezt említi, valamint a második fel-
nőtt mérkőzésében lőtt első NB1-es 
gólját, amit aztán triplázott Szombat-
helyen.

Emellett számos szép és nehezebb 
pillanatot fel tudott idézni a lány, de 
azt mondja, hogy mivel „a kézilabda 
nagyban formálja a személyiségün-
ket, és az a közösség, ahol játszunk, 
akaratunkon kívül is formál, engem 
maximálisan kitartásra nevel ez a 
sport.” A csákvári tehetség rövidtá-
vú tervei között szerepel, hogy minél 
több felnőtt NB1-es meccsen tudjon 

játszani, és hogy bekerüljön az ifjú-
sági válogatottba. Hosszútávon egy 
alap ember szeretne lenni a felnőtt 
kézilabda csapatban, majd aztán a 
felnőtt válogatottban. Az aktív kézi-
labda játékos pályafutása után pedig 
szeretne edzőként elhelyezkedni

Az egész beszélgetés alatt azt érez-
tem Nikin, hogy a sport szeretete 
és a mindennapos gyakorlása olyan 
szintű tudatosságra és alázatosságra 
neveli őt, hogy nincs olyan akadály, 
amit ne tudna könnyűszerrel venni. 
Ezt alátámasztandó a mottója is, mi-
szerint „A pesszimisták a nehézséget 
látják minden lehetőségben. Az opti-
misták a lehetőséget látják minden 
nehézségben.” A fiatal lány mégis a 
legnagyobb motivációját a szülei-
ből meríti, hiszen azt szeretné, hogy 
büszkék legyenek rá, és legelsősor-
ban magának szeretne megfelelni. 
A szülei és az edzői a legfontosabb 
szereplők az életében, hiszen ők min-
dig mellette állnak és támogatják őt. 
Persze, nem tagadja, volt már szám-
talan mélypontja, hiszen rendszerint 
idősebb korcsoportban edzett és ját-
szott, ott pedig rendre meg volt az a 
jelenség, hogy a kicsit kell piszkálni. 
De Niki megmutatta, hogy a fiata-
labb bizony lehet olyan ügyes, mint 
a nagyok, és ezt a fajta bánásmódot 
is megtanulta kezelni. „Nagy szeren-
csére a családom mindig mellettem 
volt az ilyenek alatt is, és buzdítottak, 
hogy nem adhatom fel az ilyen em-
berek miatt.”- hangsúlyozta a lány, 
miközben nagy elszántságot láttam a 
szemében. Közben már folytatta is a 

keményebb időszakokra való vissza-
emlékezést: „10 éves voltam, amikor 
ott akartam hagyni az egész kézilab-
dát, mert elegem lett a rosszindulatú 
emberekről, de akkor az edzőm, Hor-
váth Zalán kiállt mellettem, és meg-
győzött, hogy nem adhatom fel ilyen 
könnyen. Ezért azóta is hálás vagyok, 
és köszönöm neki.”

Fiatal lányként tisztában van vele, 
hogy a kortársai előtt méltó példával 
szolgálhat, ezért azt javasolja nekik: 
„Sose adják fel, amibe belekezde-
nek. Mindig lesznek hullámvölgyek, 
de ezek leküzdése csak megerősít.”- 
üzente Niki a tizenéveseknek. A ké-
zilabdázást pedig azoknak javasolja, 
akik szeretnek mozogni és egy csapat 
részesei lenni. Saját magát alázatos-
nak és céltudatosnak tartja, mind 
az iskolában, mind pedig a kézilab-
dázásban. Ha valamit eldönt, akkor 
ha törik, ha szakad, azt megpróbálja 
teljesíteni. A kezdetektől fogva min-
dig kis lépcsőket állított maga elé, 
és azon dolgozott, hogy ezeket tel-
jesítse. „Nagyon fontosnak tartom, 
hogy folyamatosan fejlődjek. Min-
dig figyelek a nálam tapasztaltabb 
és ügyesebb játékosokra, hogy tud-
jak tanulni tőlük.” A röpke egy órás 
interjú után teljes meggyőződéssel 
tudom azt mondani, hogy bizonyára 
hallani fogunk még Dubán Nikolett 
kézilabda sikereiről, amihez az egész 
település nevében kitartást kívánunk 
neki!

Szakál Borostyán

Kincskereső
Interjú Dubán Nikolett, NBI-es kézilabdázóval
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A közösségi tér átadó ünnepsége 
után nagy izgalommal készültünk 
arra, hogy mi, az iskolások is kipró-
bálhassuk a szép, új létesítményt. 
A gyermekeknek nagyon tetszett 
a tágas tér, a színházterem. Feb-
ruár 5-én 9 órakor csendült fel az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar két 
csellistájának, Hérics Csengének és 
Mády-Szabó Eszternek a koncertje. 
A Csellóval a megye körül elnevezésű 
pályázat keretében jöttek el iskolánk 
tanulóihoz. Azért választottak min-
ket, mert azt hallották, hogy Csákvá-
ron érdeklődő, nyitott gyerekek van-
nak. Nem csalódtak. Több mint 200 
gyermek figyelmesen hallgatta őket, 
majd egyre nagyobb lelkesedéssel 
tapsolt. A művésznők nagyon jól épí-
tették fel az előadást. Vivalditól ha-
ladtak napjainkig, Stingen keresztül 
híres filmzenékig. Közben pár szóval 
tájékoztatták a diákokat a hallottak-
ról. A műsort záró Despacito közben 
már énekeltek a gyerekek. Visszatap-
solták ezt a számot, kisebb ovációval 
zárult a koncert. A végén autogra-
mot is kaptak az érdeklődő tanulók. 
A fergeteges kezdet után reméljük, a 
jövőben is sok szép élményben lesz 
részünk. A következő koncertet már-
cius 23-ra szervezi az iskola vezető-
sége.

Február az iskolában
Február 13-án délután rendkívüli 
történelemóra volt az iskolai könyv-
tárban. Kunstár Béla tanár úr meg-
hívta településünk díszpolgárát, 

Mester Istvánt, hogy saját szavaival 
mutassa be a 
most tanult tör-
ténelmi korszak 
mindennapja-
it. Gyermekkori 
emlékektől el-
kezdve felnőttkori 
tapasztalatokig. 
Pista bácsi szíve-
sen mesélt a II. vi-
lágháború végéről 
és az utána követ-
kező időszakról. Kö-

szönjük szépen, hogy élettel töltötte 
meg a tankönyv szövegét!

Ebben a tanévben felvirágzott a ké-
zilabda sportág intézményünkben. 
Február 15-én az U-12-es korosztály-
ban Zircen vett részt iskolánk kézi-
labda csapata. Az erős mezőnyben-
többek között Siófok, Veszprém-2 
mérkőzést is sikerült megnyerni,így 
a 3.helyen végeztünk. A siker értéket 
növeli, hogy többen az első verse-
nyükön vettek részt, ugyanis nemrég 
iratkoztak be Zalán bácsihoz edzésre.

Iskolánk 3 kézilabdázóját is az a 
megtiszteltetés érte, hogy az Alba 
Fehérvár-Szombathely NB I-es női 
mérkőzés előtti felvezetésben sze-
repelhettek. Ezt kitartó lelkes edzés-
munkájuknak is köszönheti: Fehér 
Beatrix, Zelizi Natália és Mike Száva.

Továbbra is sok sikert kívánunk a lá-
nyoknak, és drukkolunk, hogy isko-
lánk sportélete tovább virágozzon!

Tornatermünk majdnem elkészült 
már, a meszelés után lerakták az új 
sportpadlót, és visszahelyezték a 
bordásfalakat. Már csak az utolsó si-
mítások hiányoznak. 

Közben az 
udvarunkon is komoly munká-

latok kezdődtek. Hatalmas remegés 
rázta meg az épületet, amikor feltör-
ték az alakuló teret borító betont. A 
kivitelezők párhuzamosan dolgoztak 
a tornateremben, illetve az épület 
mellett. Mozgalmas hónapunk volt. 
(Ismét.)

Nyolcadikosaink már térkővel borí-
tott téren ballagnak majd, nem bot-
ladoznak többé a csatornafedelek 
között. 

Sikeresen zajlik a Lázár Ervin Prog-
ram. Február 20-án a 6. évfolyam 
tanulói voltak teljesen ingyen a Fő-
városi Nagycirkuszban. Több nem-
zetből összeválogatott nyertes pro-
dukciókat láthattak. Lélegzetelállító 
légtornászok, zsonglőrök, bűvészek 
szórakoztatták őket. A gyermekek 
tetszését leginkább a lovas számok 
nyerték el. Megfigyelték azt is, mi-
lyen precízen és igényesen alakítot-
ták át a színpadot az egyes produkci-
ók között. Előadás előtt volt idejük a 
Hősök terén sétálni egyet, ami még 
gazdagabbá tette a programot. Re-
mekül érezték magukat!

Február 14-re terveztük a Farsangi 
bált, de a tornaterem felújítása miatt 
nem tudtuk a szokásos módon meg-
tartani. Az alsó tagozatosok épülete 
vidámsággal telt meg ezen a napon. 
A hagyományokhoz híven Kiszebáb 
égetéssel, mondókákkal és ének-
szóval kezdődött a nap. Utána min-
denki magára öltötte a jelmezét, és 
felvonulás keretében bemutatta tár-
sainak. Ezután a tánc, eszegetés és 
vidám mulatozás kezdődött.
Terveink szerint a felső tagozatoso-
kat Locsoló bállal kárpótoljuk majd.

Február 21-én a Magyar Parasport 
Napja alkalmából második alkalom-
mal kapcsolódtunk be az országos 
programba. A Lélekmozgató napunk 
olyan jól sikerült, hogy külön cikkben 
számolok be róla.

Február 25-én volt a Palacsinta Vi-
lágnapja, melynek alkalmából az an-
gol nyelvet tanuló diákok Palacsinta 
Partyt tartottak. A kedves szülők bő-
ven ellátták őket a névadó eledellel, 
innentől kezdve a jó hangulat garan-
tált volt.

Ugyanezen a napon a Lázár Ervin 
Program keretében a 3. évfolyam a 
Gőgös Gúnár Gedeon című előadást 
látta Tatabányán.  A színvonalas inter-
aktív előadás szép élmény volt a gye-
rekeknek. Sok hangszer szólalt meg 
a darabban, melyek között egészen 
különlegesek is voltak. Előtte még 
játszóterezésre is jutott idő, amit ter-
mészetesen nagyon élveztek.

Sok szép élménnyel a tarsolyunkban 
várjuk a tavaszt!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető
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Második alkalommal ünnepeltük meg 
a Magyar Parasport Napját. Február 21-
én, pénteken. Izgalmunkat fokozta, hogy 
a tornatermünk felújítás alatt áll, kétsé-
ges volt, hogy mikor mehetünk be.

Úgy döntöttünk, semmi sem akadá-
lyozhat meg bennünket abban, hogy 
Lélekmozgató napot tartsunk. Mivel pár 
nappal előtte még nem volt biztos, hogy 
használható állapotba kerül-e a tornater-
münk, két forgatókönyvet készítettünk. 
Minden eshetőségre felkészültünk. A 
kivitelező cég figyelembe vette ezt a fon-
tos eseményt és egész héten azon igye-
kezett, hogy pénteken ráléphessünk az 
új sportpadlóra. Sikerült!

A csákvári gyerekeknek dupla ünnep volt 
február 21. (Ha nem is készült el teljesen 
a tornaterem, de használhattuk ezen 
a napon.) Régi és új vendéget egyaránt 
hívtunk. Kedves ismerősként tért visz-
sza hozzánk a Szent Kristóf Ház tizenkét 
fiatalja három kísérővel, és a Frím Jakab 
Képességfejlesztő Szakosított Otthon hét 
lakója két pedagógussal.

Forgószínpadszerűen zajlottak az ese-
mények egész délelőtt. A testnevelő 
tanárok érzékenyítő feladatokkal készül-
tek erre a napra, reggel előkészítették 

Lélekmozgató nap

a megfelelő eszközöket, hogy azonnal 
elkezdődhessen a közös sportfoglalko-
zás, amint megérkeznek a vendégek. A 
gyakorlatok között szerepelt pl. vakve-
zetés (bekötött szemű gyereket a társa 
vezetett), kerekes székes szlalom, ahol 
tolták egymást a gyerekek, illetve önálló 
hajtással is mozoghattak, soklabdás ki-
dobó fiúk a lányok ellen (vegyesen az ép 
és a sérült személyek), többfogós játékok 
(akit megfogott, annak átadta a jelölőt), 
bekötött szemmel irányító társ segítsé-
gével zsámolykerülés, zsámolyra fel- és 
lelépés, zsámolyon átlépés.

Sorversenyek vegyes csapatokban: lab-
davezetés, gurítás, célba dobás, utánzó 
mozgások, páros feladatok.

Mivel mindennapos testnevelés van, sok 
diákunk részesülhetett a különleges tor-
naórában. Ezenkívül minden osztálynak 
volt legalább egy tantermi érzékenyítő 
Lélekmozgató órája.

Az első három évfolyam egy Vénusz Szil-
viával találkozott, aki kézügyességével 
kápráztatja el a környezetét. A gyerme-
kek szintjének megfelelő origami játék-
kal készült. Nagy örömmel hajtogattak 
együtt, miközben kötetlenül beszélget-
tek. Rajta kívül egy olyan urat hívtunk 

még meg, aki születésétől fogva kerekes 
székhez kötött. Gyűszű Gábor végtelenül 
vidám életfelfogású ember, példamuta-
tóan viseli a nehézségeket. Őt közös be-
szélgetésekre kértük meg, Újhelyi Dávid-
dal válaszolgattak a diákok kérdéseire, aki 
motorbaleset következtében sérült meg. 
Más-más szemszögből világították meg 
a ’segítsünk – ne segítsünk’, ’hogyan vi-
selkedjünk’ témakört. Dávid az esemény 
után sok szép fényképpel ajándékozott 
meg minket, amit külön köszönünk! 

Programunk egyik célja, hogy a gyerme-
kek ne idegenkedjenek a sérült embe-
rektől. Ne érezzék azt a zavart, tehetet-
len érzést, amit sok ember érez, amikor 
egy fogyatékkal élő személy kerül a köze-
lükbe.

Másik felnőttkorában lebénult ven-
dégünk Holló András volt. Tánctanár, 
kertész, hittanár országosan ismert 
személy, nem mellesleg kerekes székes 
maratonon II. helyezést ért el. A vele 
töltött órák programunk másik fő célját 
teljesítették ki: a szeretet, az egymásra 
figyelés, a segítőkészség szerepének tu-
datosítását mindennapi életünkben. Az 
ő szemüvegén keresztül teljesen más 
megvilágításba kerülnek problémáink, 
küzdelmeink, viszonyaink. Hozzá 6-7-8. 
osztályos tanulókat küldtünk.

A Frím Jakab Otthonból érkezett vendé-
geink azon kívül, hogy örömmel sportol-
tak együtt diákjainkkal, érzékenyítő órát 
is tartottak nekik. Különböző feladatokat 
végeztek együtt sérült és épp gyerekek. 
Például : az egyik padról elvett tolltar-
tót kellet visszavinni a megfelelő helyre 
először nyitott szemmel, majd csukott 
szemmel, végül csukott szemmel egy 
társ irányítása alapján. Csoportos játé-
kokat is játszottunk. Egyikhez két vegyes 
csapatot alkottunk. Tagjai kézen fogva 
álltak egy sorban és a sor elején elindí-
tott „áramütést” kellett kézszorítással 

továbbadni, majd az utolsó embernek a 
szorítást érezve elvenni a kitett tolltartót. 
Az óra végén a gyerekek megfogalmaz-
hatták, hogy milyen volt először találkoz-
ni a sérült emberekkel és változott-e az 
érzésük a közös játékok alatt.

A Szent Kristóf Ház fiataljai még ennél 
is univerzálisabbak voltak. A testnevelés 
óra után két különböző csoportban (6-6 
fő) meséltek életükről, miközben képe-
ket is mutattak, hogy a gyerekek minél 
jobban el tudják képzelni. Így egyszerre 
két osztály is részesülhetett ebben a lé-
lekemelő foglalkozásban.

Ezek után pedig a negyedik osztályosok-
kal a zene boldog világában töltöttek 
egy órát. Hat fő közösen táncolt az egyik 
osztállyal, miközben színes kendőket len-
gettek, a másik hat személy pedig nagy 
csengők segítségével közösen zenélt a 
másik teremben, természetesen gondo-
zóik szervezésében és irányításával. Ez-
után bemutatták kis műsorukat: tapsol-
tak, mozogtak, volt, aki verset mondott.

Két nyolcadikos diák dokumentálta az 
eseményeket. Fényképezőgépükkel fo-
lyamatosan járták a helyszíneket és pró-
bálták elcsípni a legszebb pillanatokat.

A vendégeknek berendeztünk egy pihe-
nőszobát, ahol üdítő, pogácsa, sütemény 
és gyümölcs várta őket. Pogácsával Kiss 
Laci bácsi, gyümölccsel pedig Fehérné 
Csákány Anita ajándékozott meg min-
ket. Köszönjük szépen! Eszegetés közben 
egymással is tudtak beszélgetni, ismer-
kedni. Egyikük azt mondta, hogy „Tavaly 
óta ezt a napot vártam!” Reméljük, to-
vábbra is így érzi majd!

Szeretetben, vidámságban, szép gon-
dolatokkal töltöttük az időt. Igazi lélek-
mozgató nap volt, melynek még mindig 
hatása alatt vagyunk. Búcsúzáskor meg-
beszéltük, jövőre ugyanígy találkozunk.
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Képünk van róla

Éppen csak kihevertük a karácsonyi és 
szilveszteri lakomázás, ünneplés fáradal-
mait, máris elérkezett a farsang időszaka. 
Kezdődhet a báli szezon. Igaz, mi bált 
nem tartottunk, csak egy kicsi hangulat-
javító farsangi délutánt az Idősek Ottho-
nában.

Előző foglalkozásokon elkészítettük a far-
sangi álarcainkat, szemüvegeinket. Dalo-
kat és farsangi rigmusokat is tanultunk. 

A Magyar Széppróza Napját Jókai Mór 
születésének évfordulóján, február 18-
án ünnepeljük. A Vörösmarty Társaság 
egyhetes programsorozatának utolsó 
állomásására, a Magyar Írószövetség ké-
résére is február 19-én került sor a Csák-
vár Emlékházban.

A Vörösmarty Társaság elnöke, Bobory 
Zoltán és elnökhelyettese, P. Maklári Éva 
saját prózai alkotásaikat és egy fiatal szer-
ző, Prax Levente szemelvényét olvasták 
fel. Dr Lukácsy József, a társaság alelnöke 

Nincs farsang szalagos farsangi fánk nél-
kül, így engedélyt kértünk ennek elkészí-
tésére. Nagy volt az izgalom ebéd után. 
A fánk dagasztására két bentlakó is vállal-
kozott. Jó volt látni a tudásukat, ahogy a 
rég megtanult mozdulatokkal dagasztot-
ták a tésztát. Míg a tészta pihent és kelt, 
közkívánatra zenét hallgattunk. Egy kis 
idő elteltével a hangulatunk is farsangi 
lett. Így módjával táncra is perdült a tár-
saság.

A konyhában sült a fánk. A nővérkék a 
frissen sült süteménnyel és házi lekvárral 
kínálták a lakókat!

Vidám, szép délutánt töltöttünk együtt.

Gernhardt Klára
foglalkozás vezető                                             

arról szólt, hogy a fiatalokat az igényes 
irodalmi művek olvasására kell buzdíta-
ni. A felolvasóesten hallott színvonalas 
alkotások az élet különböző területeit 
mutatták be, mély hatást gyakorolva a 
hallgatóságra, megemlékezve a Magyar 
Ápolók Napjáról is.

A hangulatos estet Cserta Gábor zenész 
megzenésített verseivel színesítette és 
tette feledhetetlenné.

John Istvánné Jutka néni
nyugdíjas tanárnő

Ünnepeltünk

A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány
vendégei voltunk

Nagyon hideg, ködös januári napon, 
rendhagyóan indult a reggel az Ön-
kormányzati Idősek Otthonában. 
Izgatottan készültek a szépkorúak a 
„kirándulásra”. Egy előre egyeztetett 
időpontban Viszló Levente a Köz-
alapítvány vezetője várta a kíváncsi 
látogatókat. Volt, aki először járt az 
alapítvány központjában a Geszner-
házban. Néhányan még aktív koruk-
ban jártak már erre, ők meglepődve 
tapasztalták. hogy milyen szép az 
épület.

 A ház pinceszintjén a Vértes és a 
Csíkvarsai rét élővilágát bemutató 
kiállítást néztük meg. A diorámák 
megálmodója Viszló Levente, így a 
lehető legszakavatottabbtól, első 
kézből hallgattuk meg az érdekes 
tudnivalókat a táj szépségeiről. Le-
vente anekdotákkal, mondákkal fű-
szerezett mondanivalója mindvégig 

Az idősek otthona lakói nemcsak 
csákváriak, a környékbeli települé-
sekről, sőt távolabbi vidékekről is ér-
keztek ide lakók. Így arra gondoltunk, 
hogy jó lenne megismerni a Vértes 
Múzeum Baráti Kör Egyesület érték-
teremtő munkáját, megismerkedni 
az egykori Tűztoronyban helyet kapó 
Csákvár Emlékházzal.

Szerdai napon érkeztünk a toronyhoz 
az önkormányzati társulás buszával. 
Tóthné Marika házigazda várt ben-
nünket. Ő ismertette a torony törté-
netét. Mesélt az Esterházy családról, 
a tűzőrségről, fazekasokról. Megis-

fenntartotta a hallgatóság érdeklő-
dését. Neki köszönhetően így képet 
kaptunk a Vértesi Natúrpark gyönyö-
rű látnivalóiról.

Az már csak hab volt a tortán, hogy 
utána a Közalapítvány elnöke meg-
hívta a társaságot egy finom teára 
és péksüteményre. Kötetlen beszél-
getés zárásaként még egy nagy meg-
lepetésben volt részünk. Egy tavaszi 
pusztabuszozás az Idősek otthona 
lakóival Fornapusztára.

Köszönjük ezt az értékes délelőttöt, 
a remek előadást és a Vértesi Natúr-
parkról készült DVD-ket, amelyeket 
az Otthonban a foglalkozások kere-
tén belül meg fogunk nézni.

Az Idősotthon és a lakói nevében 
Gernhardt Klára foglalkozásvezető.

Itt a farsang áll a bál...

merhettük az alapítók szándékát, a 
helytörténeti múzeum kialakulását.

Míg kis csaptunk a szobák titkait 
fedezte fel, Marika előkészítette a 
Háry János daljátékról szóló doku-
mentumfilmet. Nagy öröm volt látni 
a múltidéző felvételeket. A gyöngyös 
bokréta mozgalom, Paulini Béla, 
Kodály Zoltán és a Bozory vendéglő 
elénk varázsolta a falusi színjátszás 
rejtelmeit. Különleges felvételek, ri-
portok, Operaházi felvételek tették 
feledhetetlenné a vetítést. 

Gernhardt Klára
foglalkozás vezető

A Csákvár Emlékházban voltunk
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Fiatalok, ambiciózusak, őszinték. 
Tisztelettel emlékeznek a múltra, 
alázattal végzik munkájukat a je-
lenben és letisztult a jövőképük. 
A KontakTúra második részében a 
Csákvári Természetjáró Egyesülettel 
túráztam.

Vidám társaság száll fel a buszra 
Csákváron. Boros Péteren, az egye-
sület elnökén kívül senkit sem isme-
rek, így az ő arcát keresem a kisebb 
tömegben. A találkozás örömteli 
pillanatai után belevágunk Petivel a 
beszélgetésbe, ugyanis Mórig, ahon-
nan a közel 23 kilométeres Piros Túra 
indul, bőven van még időnk.

-A csákvári Diák Sport Körből alakult 
meg a Csákvári Természetjáró Egye-
sület 2007-ben. Dornyi Gergő volt az 
elnök kilenc évig, aztán tartottunk 
egy kis szünetet, mert mindnyájunk 
magánéletében elérkezett az a pont, 
amikor a család és a magánélet ke-
rült előtérbe. Összejártunk akkor 
is természetesen, de az az időszak 
nem a természetjárásról szólt. 2017-
ben aztán összeültünk és új alapokra 
helyezve, de a múltat nem felejtve 
folytattuk az egyesület működését. 
Ebben az évben lettem én az elnök. 
Nagyon fontos tudni, hogy az egye-
sületünk 32 tagja kivétel nélkül mind 
egy valakinek köszönheti a termé-
szetjáró vérét: Margó néni (Ugrits 
Margó) szerettette meg velünk a tú-
rázást. Életem első túráján fennakad-
tam egy fán, felsértettem a hasamat, 
de ez nem vette el a kedvemet a foly-
tatástól, a húsz év alatt annyit men-
tem Margó nénivel amennyit csak 
lehetett.

Rendszeresen elvitt minket nomád-
táborozni Mátyáskútra, énekeltünk 
a tábortűznél, számháborúztunk, ta-
nultunk a növényekről és állatokról, 
bejártuk a Vértes minden zegét és 
zugát. A szüleink nyugodt szívvel en-

gedtek el vele bárhová, mert tudták, 
hogy biztos kezekben vagyunk. Ezek 
a közösen álélt élmények minket is 
összekovácsoltak és erősen megha-
tározzák a jelenünket, a jövőnket. 
Margó néni a csákvári könyvtárban 
dolgozott, de annál sokkal többet je-
lentett nekünk: elvetette bennünk az 
erdő tiszteletének és szeretetének a 
magjait, amelyek idővel szárba szök-
kentek, ezért a mai napig felhúzzuk a 
túrabakancsot és cselekszünk. Példá-
ul tizenöt éve járunk szemetet szed-
ni. Vagy a hitelesség és a természet 
iránti elköteleződés miatt folyama-
tosan továbbképezzük magunkat. Az 
egyesületünk négy bronzjelvényes 
túravezetővel büszkélkedhet, sőt 
hamarosan lesz egy végzett útjel-
ző-vezetőnk is. A legjobb tudásunk 
szerint írjuk a pályázatokat azért, 
hogy legyen forrásunk megvalósítani 
a céljainkat. Idén is részt veszünk a 
jelzésfestésben, mert társadalmi fe-
lelősségvállalásként tekintünk a biz-
tonságos túrázás megteremtésére. 
Hozzáteszem, hogy nagyon jó kap-
csolatot ápolunk a Fejér megyei Ter-
mészetbarát Szövetséggel, ott remek 
mentorokra találtunk.

Közben megérkezünk Mórra, így a 
beszélgetés félbeszakad egy időre. 
Rövid szedelőzködés és a Közép-Du-
nántúli Piros bélyegzőhely felkere-
sése után nyakunkba vesszük mind 
a tizennyolcan a Mór és Majk között 
húzódó túraútvonalat. A Peti által 
említett családias összetartozás ér-
zése tapintható. Megismerkedem 
az érettebb korosztályt képviselő 
hölgyek koszorújával. Visszafogom 
magam és egy halk sikoly sem hagy-
ja el a számat, amikor Böbe, Zsuzsa, 
Erzsi és Kati felfedi a korát. Csoda-
krémről vagy szépészeti műtétről szó 
sincs, mégis letagadhatnak legalább 
10 évet fejenként. A titkuk rendkí-
vül egyszerű: testi, lelki és szellemi 
karbantartásra a természetjárást 

KontakTúra a Vértesben

vetik be. Feltűnik, hogy a legkisebb 
résztvevő, a hatéves Tomi mennyire 
magabiztosan mozog a társaságban. 
Boldog kis energiabomba, aki nem 
kevesebb, mint huszonöt kilométert 
is képes beletenni a túrabakancsába 
és eszméletlen szuperhősős álmaival 
szórakoztatja csapatunkat. Apukája 
Gergő, az egyesület korábbi elnöke 
remek természetjáró példát mutat a 
kisfiának, de ezen nem csodálkozom.

- Szeretnénk továbbadni a gyerekek-
nek azt az örökséget, ami a mi gyer-
mekkori túraélményeinkből táplálko-
zik. Ehhez viszont nélkülözhetetlen a 
szülők és a pedagógusok segítsége. 
Valakit aktivitásra nevelni, kicsalo-
gatni a kényelmes szobából és a vir-
tuális világból csak példamutatással 
lehet – folytatja néhány kilométer 
után a beszélgetést Peti. Évente két-
szer a Lovas Barát Egyesülettel és a 
Vaskapu Hagyományőrző Egyesü-
lettel közösen szervezünk egy sza-
badtéri eseményt, elsősorban csalá-
doknak. A lovas programok mellett 
egyesületünk egy rövidebb és egy 
hosszabb túrát vezet. Tavaly kísérleti 
jelleggel elindítottunk egy alap tér-
képismereti és tájoló használati ok-
tatást gyerekeknek. Idén szervezünk 
egy rövidebb nomád tábort, aminek 
az alsó tagozatos korosztály a célcso-
portja. Szintén a kicsiket célozza meg 
az a Csákvár körül általunk tervezett 
és kialakításra váró 10 kilométeres 
túraútvonal, amelynek mentén bé-
lyegzőhelyek lesznek. Aki teljesíti a 
távot, az a végén kitűzőt és elismerő 
oklevelet kap az egyesületünktől.

Alapvetően nem célunk, hogy több 
száz főre duzzasszuk az egyesület lét-
számát. Mi annyit szeretnénk elérni 
a rendelkezésünkre álló eszközökkel, 
hogy minél többen minél több időt 
töltsenek el a szabadban és ismerjék 
meg a természet minden arcát. Én 
például nagyon szeretem a Vértes-
ben a zöld sávval jelzett turistautat. 

Festői, amikor ősszel vöröslik a cser-
szömörcés, viszont tavasszal ugyanaz 
a szakasz már más miatt nyűgöz le.  A 
túráink nagy része nyílt, bárki jöhet 
velünk akár a Békanász- akár a Nap-
felkelte túrára, csak hogy a legnép-
szerűbbeket említsem. Évek óta nagy 
létszámmal érkeznek az környék 
növény és állatvilágát kutató, kariz-
matikus csákvári pedagógus, Szabó 
Laci bácsi emlékére szervezett őszi 
eseményünkre is. A programjainkról 
hírlevélben és a közösségi oldalon 
értesítjük a regisztrált tagokat, illetve 
hagyományos módon, a plakátjaink-
kal is találkozhatnak Csákváron. Szó-
val mi hisszük és képviseljük a cselek-
vő példamutatást.

Már hazafelé tartok, a belső mo-
zivásznamon újraforognak az első 
vértesi túraélményem pillanatai: a 
Meszes-völgy és az Öreg-vágás bük-
kösökkel és cseres-tölgyesekkel csip-
kézett nyirkos szurdokvölgyei, a Csu-
ka- és a Dobai-tavak méltóságteljes 
látványa, a Cica-homok bokorerdei, 
Oroszlány hívogatóan nyújtózkodó 
templomtornyai, végül Majkra beér-
ve a Kamalduli Remeteség közelében 
lévő festői tó.

forrás: mtsz.org

Beszélgetős túraélmény a Csákvári Természetjáró Egyesülettel
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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
Az egyházfenntartói járulék összegét a presbitérium a 2020-as évre 6000 Ft-ban 
határozta meg.
(Köszönjük, aki ezzel az összeggel támogatja a csákvári református egyházközsé-
get, vagy akár ennek többszörösével.)

Evangélikus  Egyház
MÁRCIUS
20. 17.00 Böjti istentisztelet (péntek)
22. 11.00 Istentisztelet, zárszámadó közgyűlés (vas.)
27. 17.00 böjti istentisztelet (péntek)
29. 11.00 Családi istentisztelet (vas.)

ÁPRILIS
3. 17.30  Böjti istentisztelet (péntek)
5. 11.00 Virágvasárnap, Úrvacsorai istentisztelet
6-7-8.  18.00 Nagyheti istentiszteletek (hétfő-kedd-szerda)
9. 18.00 Nagycsütörtök ünnepe úrvacsorai istentisztelet
10.18.00 Nagypéntek ünnepe passiói úrvacsorai istentisztelet
12. 11.00 Húsvét ünnepe úrvacsorai istentisztelet
13. 11.00 Húsvét hétfő ünnepe áhítat
16. 18.00 Férfikör (csütörtök)
19. 11.00 Istentisztelet (vas.)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Péntek  18.00 Kóruspróba
Vasárnap 11.00 Istentisztelet
Vasárnap 17.00 Konfirmációs előkészítő óra

Március hónap igéje:
Jézus Krisztus Urunk mondja: „Vigyázzatok!” (Márk 13,37)

Eseménynaptár
2020.3.1. – 2020.4.30.

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

VÁROSI ESEMÉNYEK
MÁRCIUS

14. 16.00  Majtán Lászlóné és Sigmond Judit: Az alkotás öröme • Cs. Emlékház

ÁPRILIS

8.    17.00   Költészet Napja • Csákvár Emlékház
14.  17.00   Esterházy Péter 70. • Csákvár Emlékház
17.  18.00   Bíró Szabolcs író-olvasó találkozó • Floriana Könyvtár
22.  16.30   Dallam AMI tavaszi hangverseny • Floriana Könyvtár és K.T.
30. 14.00   Mesemondó verseny • Floriana Könyvtár és Közösségi Tér

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2020. február 1-jén Kristóf László a Petőfi utcába,
2020. február 3-án Szabó Maja Léna a Káposztás kertbe,
2020. február 4-én Kerner Koppány a Vajda utcába,
2020. február 7-én Gajdos Barnabás a Káposztás kertbe,
2020. február 7-én Nagy Martin a Petőfi utcába,
2020. február 17-én Fodor Zétény Imre a Szabadság utcába,
2020. február 25-én Fehér Lujza a Rákóczi utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

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
Ettől eltérő időpontban telefonos egyeztetés alapján.
Ilyen esetekben hívható telefonszám: 20-8232-932
Plébános: Gerendai Sándor,  telefonszáma: 70-397-5935

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, eske-
tés) 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 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
Vasárnap  10.00 Gyermek istentisztelet 

(istentisztelettel egy időben, de a Kálvin Teremben)
Vasárnap  10.00 Istentisztelet

A tavaszi evangelizációra böjt első vasárnapja előtti napokon kerül sor, február 27.-e 
csütörtök, 28.-a péntek és 29.-e szombat 18 órától, amely alkalmakon Sándor Frigyes 
miskolci evangélikus lelkipásztor hirdeti az igét.

Húsvétvasárnapján, április 12.-én  és húsvéthétfőjén, április 13.-án 10 órától tartjuk az 
úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletünket. Erre készülünk csütörtöktől, azaz 
április 09.-től bűnbánati istentiszteletünkön, valamint nagypénteken és nagyszomba-
ton minden este 18 órától .
Mindenkit szeretettel várunk!

Lórántffy Református Óvoda és Bölcsode hírei
Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat ovinyitogató délutánjainkon, ahol lehetőség nyí-
lik intézményünk betekintésére, óvónénik és dajkák megismerésére és közös játékra:
2020. április 8.        15.30-16.30
2020. április 15.      15.30-16.30
Beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre:
2020.április 20.,21.,22.,23.   8.00-16.00
Helye: Csákvár, Szent István utca 2.
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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
Március
Március
Március

5. cs
9. h.
12. cs.
16. h.
19. cs.
23. h.
26. cs.
30. h.

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

Az ember tragédiája (színházi közv.)
Az ember tragédiája (ism.)
Farsang
Március 15-i ünnepség
Március 15-i ünnepség (ism.)
Sohonyai Edit író-olvasó találkozó
Floriana Könyvtár és K.T. átadás (ism.)
Bosnyák Viktória író-olvasó találkozó

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

SOPONYÁN KÉZILABDA TORNÁN
 2. iskolánk csapata: Dudás Flóra, Retkovics Lilla 4.a, Fazekas Jo-
hanna, Gécs Rebeka, Takáts Anna 4.b,Györök Liliána, Pál Adrienn,Palkó 
Míra, Szőcs Leila, Vida Nóra 5.a

ZIRCEN U 12-ES KÉZILABDA TORNÁN
 3. lett iskolánk csapata. A csapat tagjai: Retkovics Lilla 4.a, Fa-
zekas Johanna, Fejes Noémi Emília 4.b, Boncz Vivien, Szőcs Leila, Vida 
Nóra 5.a, Berki Emili, Faragó Jázmin, Kiss Lotti, Nagy-Gruber Perla 5.b, 
Fehér Kinga, Mike Száva 6.b

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egye-
sület szervezésében 2020. február 
13-án dr. Gulyás Antalné Ági népi 
iparművész szőtteseiből nyílt kiállítás 
a Csákvár Emlékházban (Tűzoltóto-
rony).

Tóth Árpádné köszöntője után a ter-
met zsúfolásig megtöltő érdeklődő-
ket Dr. Gulyás Antal tárogató játéka 
csábította éneklésre. Az alkalmi da-
lárda az 1898-ban készült tárogató 
kíséretével ismert magyar népdalok-
kal alapozta meg a jó hangulatot.

Ágika szakmai múltjával, jelenlegi 
tevékenységével Giesz János, a volt 
kolléga ismertette meg a jelenlévő-
ket. Dr. Gulyás Antalné még aktív 
tanárként, igazgatóként kötelezte el 
magát a magyar népi kézművesség 
művelése, oktatása mellett. Szakkép-
zett szövőmesterként – takácsként – 
nemcsak saját örömére alkot, hanem 
rendszeresen vezet tanfolyamokat, 
pályázatok, kiállítások gyakori sze-
replője.  

A csákvári kiállítás a szövőszéken 
megalkotott csodák széles skáláját 
vonultatja fel a legfinomabb áttört 
függönytől a falvédőig, a rongysző-
nyegtől a míves torontáli szőnyegig. 
Munkái nemcsak Magyarországon 
ismertek, de eljutottak Japánba, Kí-
nába is. Munkásságáért 2011-ben 
megkapta a Fejér Megye Népművé-
sze rangos elismerést.

A család kötődését a környékhez mi 
sem bizonyítja jobban, mint a fiatal-
kortól használt, megbecsült csákvári 
csanakok jelenléte székesfehérvári 
otthonukban.

Az est kedves színfoltjaként Ági 
Zsindelyné Tüdős Klára írását olvasta 
fel a rongyszőnyegről, arról a szinte 
semmibe vett tárgyról, amibe annyi 
ember élete van beleszőve laskára 
vágott babatakaróból, munkásnad-
rágból, báliruhából…

Akinek ideje engedi, térjen be né-
hány percre megcsodálni a függöny-
be, szőnyegbe szőtt élő népművésze-
tet – megéri!

Iskolai versenyink

Kedves Olvasók!

Bern-t, Prágát és San Gimignanot is 
szokás tornyok városának nevezni, 
mert sok tornyuk van.

Viszont Csákváron van a legtöbb féle 
torony: lőpor-, 4 templom-, török-, 
tűz- és víztornyokkal is büszkélked-
het városunk!  Emiatt Csákvárt is jog-
gal lehet a Tornyok Városának nevezni.

Tornyaink tiszteletére és megisme-
résükre való törekvésből nyáron sze-
retnénk egy tor(ony)túrát elindítani.
Ezen a 7 állomásos útvonalon „aka-
dályversenyben” lehetne megmu-
tatni ki-mit tud városunk égbenyúló 
épületeiről.

Ehhez szeretnénk ismeretet nyújtani 
7 - valójában 8 - tornyunk bemutatá-
sával.

Az újság cikkeit figyelmesen olvasva, 
a vetélkedőhöz szükséges informáci-
ók birtokába juthatunk.

V. torony: a református templom 
tornya

• a református templom 1750-
ben, a szokások és elvárások szerint 
erdetileg torony nélkül

• hosszanti téglalap alaprajzú terem-
templom

• a hajó mindkét végén karzat emel-
kedik

• az épület liturgiai súlypontja a hajó 
északi oldalfalának közepén lett elhe-
lyezve

• a torony, az előcsarnok az azonos 
nyílásformák tanúsága szerint lehet 
egykorú is, de ha 1836-ban csak a 
korábbi homlokzatok egységesítését 
képzeljük el, akkor az előbbi épület-
rész származhat az 1786-os, az utób-
bi egy 1806-os bővítésből is

Csákvár,
a Tornyok Városa

Szonyegbe szott sorsok

Képünk van róla
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Kiadó:  Csákvár Város 
és Bodmér Község Önkormányzata
Szerkesztőség: Floriana Könyvtár

Csákvár Széchenyi utca 8.
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: március 31.

Csákvári Hírmondó

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

Általános temetkezési dolgozót kere-
sünk kötetlen munkavégzésre. Jogo-
sítvány szükséges.
Tel: 06-20-9972935

Szilasi Pince
Minőségi termelői borainkat kínáljuk 
pincészetünkben 400 Ft/l ártól.
Fajtáink: Olaszrizling, Savignon blanc, 
Irsai Olivér, Kékfrankos rozé, Merlot, 
Cabernet Franc
Várjuk csoportok, baráti társaságok 
jelentkezését borkóstolásra, borva-
csorákra.
Nyitva: Minden szombat 8-11
www.szilasipince.hu
Lovasberény, Nadapi út
06-70-588-2914

Székesfehérvári általános és közép-
iskolában tanító magyar-történelem 
szakos tanár vállal magyar nyelv, iro-
dalom és történelem magánórákat 
az 5-12. évfolyam számára. Korrepe-
tálás, pótvizsga, közép- és emeltszin-
tű érettségire való felkészítés.
tel.: 06-20-261-9337

Csákvár belterületén telek eladó. 
jellemzői:  330 m2 terület, beépíthető-
ség 30%, közművek a telek előtt
elhelyezkedés: Gánti u- Dobogó u. vége,
magaslaton, déli fekvésű, bekerített, 
gondozott, ősfás, füves terület
Ár: 1.350.000 Ft
Tel.: 06-70-774-7201

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Turbucz Olivért utolsó útjá-
ra elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Dornyi Györgyöt utolsó 
útjára elkísérték, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdalmunkban 
osztoztak.

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

Társközvetítés

 „Szívvel-lélekkel segítünk
megtalálni párját.”
Komolyan Gondolom
Társközvetítő
Telefon: 30/9825-890

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

HÉDI KOZMETIKA
SZOLGÁLTATÁSAIM

- teljes körű arckezelés (minden korosztály számára)
- fiatalító, ránctalanító kezelések (pl.: arcvasalás) 
- arcmasszázs, dekoltázsmasszázs 
- szemöldök szedés-festés, szempillafestés
- gyanták
- szempilla lifting
- sminkek minden alkalomra (nappali-alkalmi menyasszonyi,    

koszorúslány, örömanya, ballagás, szalagavtó)

BEJELENTKEZÉS
Faddi Zsuzsa - kozmetikus
06-20-456-50-93
vagy a HÉDI kozmetika facebook oldalán üzenetben.

Szeretettel várok mindenkit a Csákvár, Széchenyi út 29. sz. alatt lévő kozmetikámban!
Pihenj, relaxálj, szépülj nálam!  


