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

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

Az Esterházy Iskola  féléves ta-
pasztalatai és tervei.

Csákvár Város Önkormányzata részt 
vett a Virtuális Erőmű Programban, 
melynek keretében „Energiahatékony 
Önkormányzat” díjat kapott a tele-
pülésen működő tudatos, hatékony 
energiafelhasználás elismeréseként. 
Zolnai Sándor, a Településfejleszté-
si Bizottság elnöke 2019.03.06-án 
vehette át a díjat a Parlamentben, a 
címet Önkormányzatunk egy évig vi-
selheti.

A Virtuális Erőmű Program (VEP) az 
Európai Bizottság által a legjobb há-

rom uniós energiahatékonysági prog-
ram közé választott fenntarthatósági 
kezdeményezés, melynek célja, hogy 
a partnerek energia- és CO2 megta-
karításait pályázatain keresztül ösz-
szegyűjtse, bemutassa, jó példáikat 
megossza és díjazza. 

Az el nem használt és így fosszilis erő-
műben meg nem termelt, tehát kivál-
tott energia egységekből egy „virtuá-
lis erőmű” épül, mely mára az ország 
6. legnagyobb villamos erőművévé 
vált. 

A Floriana Könyvtárban még 
nem késő csatlakozni az Év ol-
vasója játékhoz.

Mintegy 9.000 vállalati, 350.000 diák, 
több száz önkormányzati, valamint 
intézményi és lakossági partnerével 
a VEP a legszélesebb körű nonprofit 
fenntarthatósági kezdeményezés Kö-
zép-Kelet Európában.

A Virtuális Erőmű Program fővédnö-
ke Dr. Áder János köztársasági elnök, 
védnöke Dr. Szili Katalin, miniszterel-
nöki megbízott, a Nemzeti Fenntart-
ható Fejlődési Tanács alapítja és tisz-
teletbeli elnöke.

Városunk „Energiahatékony 
Önkormányzat” díjat kapott
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Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2019. február 
27. napján tartotta február havi ren-
des ülését. Az ülés elején tájékoztató 
hangzott el a két ülés között végzett 
munkáról. 

A Képviselő-testület első körben el-
fogadta az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetését, majd a Magyar Pün-
kösdi Egyház Országos Cigánymisszi-

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2019. február 26. 
napján tartotta február havi munka-
terv szerinti ülését, amelyen a két 
ülés között végzett munkáról szóló 
jelentés tárgyalását követően módo-
sította az önkormányzat által nyúj-
tott szociális támogatásokról szóló 
önkormányzati rendeletet.

Ezt követően vita folyt a köztemetőre 
vonatkozó díjakról, majd a Képviselő-
testület elfogadta az Önkormányzat 
2019. évi közbeszerzési tervét, vala-
mint a pályázatokról szóló aktuális 
havi tájékoztatót. Döntés született a 
Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcső-

óval kötött Ellátási Szerződés módo-
sításának elnapolásáról határozott, 
továbbá meghatározásra került a 
Faluház bérleti díja. Ezt követően a 
Képviselő-testület megvitatta a kár-
pátaljai diákok táboroztatására, a 
Bicskei Önkéntes Tűzoltó Egyesület-
nek nyújtott támogatás felhasználá-
sáról és az Országos Orvosi Ügyelet 
Nonprofit Kft 2018. évben nyújtott 
tevékenységéről szóló beszámoló-

Képviselő-testületi hírek – Csákvár

Ülésezett a bodméri képviselő-testület

de vezetésére pályázat kiírásáról és a 
Reformed Kft. egészségügyi feladat-
ellátási szerződés módosításáról.

Az Országos Orvosi Ügyelet Nonpro-
fit Kft. 2018. évben végzett tevékeny-
ségéről szóló beszámoló elfogadását 
követően a Szabadság téri Földmű-
ves Iskola emlékkövének új helyen 
való felállításáról született döntés.

A Jókai utca forgalmi rendjének meg-
változtatásáról szóló vitán az útfelújí-
tás előtti szabályozás visszaállításáról 
határozott a város vezetése.

Bár az intézmény fenntartója és 
működtetője az állam lett, rendkí-
vül fontos, hogy az iskola szakmai 
vezetése, működése, oktatási és ne-
velési szándékai a helyi közösséggel 
összhangban, városunk lakosságának 
elfogadó közegében történjen. Úgy 
érzem, szerves részei vagyunk a te-
lepülés életének. Igazgatóként első 
kézből szeretném hivatalosan tájé-
koztatni Csákvár polgárait a 2018. 
augusztusi kinevezésem óta eltelt 
félév tapasztalatairól, kihívásairól és 
vezetői törekvéseimről.

Amikor az igazgatói pályázatot be-
nyújtottam, fontos célként fogal-
maztam meg magamban a szakmai 
összefogás erősítését, a kapcsolatok 
építését, a gyermekek hangulatának 
javítását, az előrelátó, tervszerű, át-
látható iskolavezetést, a szülőkkel 
való együttműködés kialakítását. 

Az átadás-átvétel folyamatában saj-
nos még nem rendelkeztem vezetői 
és iskolaszervezési rutinnal, így na-
gyon sok üggyel csak hetekkel, hóna-
pokkal a feladatköröm átvétele után 
szembesültem. Nem jut mindenre 

Intézményi beszámolók keretében 
megvitatásra került a Floriana Könyv-
tár és Közösségi Tér, majd az Esterhá-
zy Móric Nyelvoktató Német Nem-
zetiségi Általános Iskola 2018/2019. 
tanév I. félévi működése.

Pályázat kiírásáról döntött az állam-
háztartás alrendszerén kívüli szerve-
zetek működésének támogatására, 
valamint áttekintette a tavalyi év-
ben felhasznált civil támogatásokról 
szóló beszámolókat. A beszámolók 
sorában a Tanyagondnoki Szolgálat 
2018. évi tevékenységét fogadta el a 
testület.

Legutoljára a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás biztosításához szük-
séges közbeszerzési eljárás megindí-
tásáról határoztak a képviselők.

Zárt ülés keretében a „Csákvárért 
Díj” kitüntető címre érkezett javasla-
tok elbírálásáról és az Itthon Csákvá-
ron Tanulmányi Ösztöndíj Programra 
érkezett pályázatok elbírálásáról szü-
letett 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

kat, majd döntött az Országos Orvosi 
Ügyelet Nonprofit Kft kérelméről.

Az Európai Parlament és a Tanács 
egységes adatvédelmi rendeletével 
összhangban adatvédelmi felelős 
kiválasztásáról születtet határozat, 
majd a köztisztviselők illetményalap-
jának emeléséhez járult hozzá a Kép-
viselő-testület.

Aktuális ügyek napirendi pont kere-
tében az új telkek értékesítésének 
lehetőségéről, a március 15-i ünnepi 
műsorról és az új utca közművesíté-
sének állapotáról folyt vita.

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

kapacitás, az átvétel óta tűzoltó mun-
ka folyik a fenntartói és jogszabályi 
elvárások teljesítése érdekében.

Az elmúlt néhány hónap igazgatói 
tapasztalatai alapján még inkább 
azt gondolom, hogy szervezeti és 
együttműködési kultúraváltásra van 
szükség ahhoz, hogy korszerű módon 
működhessen az iskola. 

 A gyerekek minőségi oktatása és ne-
velése az elsődleges cél, minden más 
kérdést ez alá kell rendelnünk.

Örömmel tapasztalom, hogy a szülők 
bizalommal fordulnak hozzám, sze-
retnék biztosítani minden érdekel-
tet, hogy igyekszünk minden gondra 
megoldást találni, a kapcsolattartás-
ra figyelek. De türelmet és megér-
tést is kérek, ha nem sikerül mindent 
azonnal megoldani.

Sajnos sok gyerekkel fordul elő ma-
gatartásprobléma. Ezek enyhítésére 
konfliktuskezelő foglalkozásokat tar-
tunk, ha szükséges. Ebben az évben 
szeretném végiggondolni, hogy mi-
lyen módszerekkel és eszközökkel 

Az Eszterházy Iskola vezetésével 
összefüggő féléves tapasztalatok
és vezetői törekvések
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lehetne a gyerekek közötti konflik-
tusokat mederbe terelni, mert egy 
zaklatás is sok.

A gyerekek felé is igyekeztem pozitív 
kezdeményezéseket megfogalmazni, 
ennek jegyében a tanulók bevoná-
sával 

• épületünk tűzfalára egy gyönyörű 
festmény került (amely motívumai 
alapját képezik a későbbi logónknak, 
illetve honlapunk is ezzel a színvilág-
gal újul majd meg)

• belső tereinket folyamatosan vará-
zsoljuk hangulatosabbá. (Eddig a kö-
zösségi teret bővítettük játéksarok-
kal, és a büfé előtti aulát festettük ki 
vidám színekkel) Köszönjük, hogy az 
ablakokra új függönyök kerülhettek! 
(Már csak a sötétítő hiányzik.)

• A közösségi munka jutalmazását 
személyesebbé és kézzelfoghatóbbá 
tettem.

Kezdő igazgatóként számos kihívás-
sal szembesültem az eltelt néhány 
hónapban, ezek közül a legfontosab-
bak:
• Az energetikai projekt nem fejező-
dött be a tanév kezdetére, nagyon 
oda kellett figyelni a gyermekek ép-
ségére. Úgy kellett megszervezni az 
oktatást, hogy a munkálatok még 
folytak. (Egy újabb projekt van most 
folyamatban, tavaszra pedig a har-
madik várható.)

• Nem csak a teljes iskolavezetés új, 
még titkárnőváltás is történt, türel-
met és együttműködést kérek min-
denkitől, amíg kialakulnak az opti-
mális működési körülmények.

• A nyugdíjazások miatt a személyi 
feltételek folyamatosan változnak, 
egy nyugdíjba vonulási hullám indult 
el. Ebben a tanévben 6 új pedagógus 
kezdett iskolánkban tanítani. Igyek-
szem előrelátóan gondoskodni a sze-
mélyi feltételekről. 

• A gánti iskola már nem tagintéz-
mény, hanem szeptembertől telep-
hely. (Mintha egy osztályunk Gánton 
lenne.) A tagintézmény-vezető nyug-
díjba vonult. 

• Intézményünk pedagógusai az elő-
ző tanévben nem ismerkedtek meg a 
KRÉTA-rendszerrel, sok környékbeli 
iskolával ellentétben. Sajnos, az utol-
só pillanatban, a végső haladékot 
kihasználva (ez a félév volt a türelmi 
idő), nagy erőfeszítések árán sikerült 
eleget tennünk az előírásoknak. 

Azt gondolom, hogy a fenti kihívások 
megoldása tapasztalt vezető számá-
ra is komoly feladatot jelent.

Minden törekvésemmel azon va-
gyok, hogy az iskola szakmai szín-
vonalát megőrizzem, fejlesszem, jó 
hírét öregbítsem. A jövőben rend-
szeres tájékoztatással próbálom a fo-
lyamatos és magas minőségű infor-
mációáramlást biztosítani az iskola 
életével kapcsolatban.

A korábbi tapasztalatokra és előzmé-
nyekre építve szeretném az iskolát 
nemzetközi kapcsolatrendszerbe is 
bekapcsolni, elsősorban nyelvoktatá-
sunk színvonalának növelése érdeké-
ben. Rendszeressé szeretném tenni 
angol és német nyelvű tanárjelöltek 
fogadását, a tanulók kommunikációs 
készségeinek fejlesztése érdekében. 

A nevelőtestülettel kapcsolatban 
fontosnak tartom a szakmai egy-
ségesség kialakítását, pedagógus 
kollégáim szakmai törekvéseinek, 
fejlődési igényeinek támogatását, a 
jó teljesítmények feltételen elisme-
rését és megbecsülését, de a fejlesz-
tendő pontok azonosítását is mind 
egyéni, mind intézményi szinten. 

A pedagógiai programunk és céljaink 
megvalósítása érdekében támoga-
tom a kollégák szakmai fejlődését, és 
hangsúlyozom a megújulás fontossá-
gát. Ezen a pályán hosszú évek alatt 
sajnos kiéghet az ember, a támogató, 
ösztönző szervezeti kultúra megerő-
sítése vezetői célom, a megújulni 
vágyó kollégák törekvéseinek, ötle-
teinek meghallgatása, felkarolása ré-
szemről feltétlen szándék.

Vezetőként elvárom a kollégáktól és 
a szülőktől is az egymás iránti tisz-
teletet, segítőkészséget, konstruktív 
együttműködést. 

A múlt és a jelen főbb kihívásainak 
ismertetését követően, hadd szóljak 
néhány szót a jövőről is.

A következő hónapokban az alábbi 
főbb ügyeket szeretném rendezni:

• Sajnos nagyon elavult és hiányos 
az iskolai adminisztráció, pedig ren-
geteg statisztikát, adatszolgáltatást 
kérnek tőlünk, ami rengeteg energi-
át visz el minden érintett részéről. A 
jogszabályi keretek között szeretnék 
korszerűbb iskolai adminisztrációt, 
koherens és jól működő nyilvántartá-
sokat megteremteni.

• Iskolánk alapítványa a Csákvári 
Iskola Tanulóiért Alapítvány (Nyt.: 
07-01-0000416), kérem támogassák 
működését!

• Pedagógiai Programunk átdolgo-
zása, megújítása időszerűvé válik. 
Tudjuk, hogy előkészítés alatt van 
az új Nemzeti Alaptanterv, még sok 
körülmény és elvárás bizonytalan, de 
remélem, hogy a jövő év folyamán 
napirendre tudjuk tűzni ezt a kér-
dést. Az iskola éves munkatervét, te-
vékenységeit a programban rögzített 
célok eléréséhez szeretném igazítani.

• Dicsőségfal létrehozása egy szim-
bolikus javaslat, de szerintem kell 
egy felület, ahol a kiemelkedő ered-
ményeket a tágabb iskolai közösség 
számára is rögzítjük és elismerjük, az 
eddigi gyakorlatokat és információs 
tevékenységek (Hírmondó cikkek) 
fenntartása mellett.

• Iskolánk logójának kidolgozása, el-
fogadtatása, az iskola honlapjának 
a megújítása célom. A mai világban 
ezek elengedhetetlenek, muszáj az 
iskolát a digitális térben is hagyo-
mányainak és eredményeinek meg-
felelően pozícionálni. A szülők és a 
tágabb közvélemény felé aktuális in-
formációkat közvetíteni. Szeretném 
ebbe a feladatba bevonni az iskola 
tanulóinak kreativitását, képzelőere-
jét, a mai gyerekek digitális techno-
lógiák iránti fogékonyságát. 

• Titokszoba kialakítása az iskola 
épületében. Fontosnak tartom, hogy 
legyen egy biztonságot, bizalmat és 
teljes diszkréciót biztosító szimbo-
likus helyiség, ahol a tanulók igény 
szerint mindenről beszélni tudnak, 
támogatást és segítséget tudnak kér-
ni, ha erre szükség van. Ez egy eddig 
nem létező pedagógiai eszköz, sze-
retném előkészíteni ennek a kialakí-
tását.  

• Folytatni szeretném a belső tere-
ink szépítgetését, fontos számunkra, 
hogy a gyermekeknek megnyugtató, 
biztonságos, támogató környezetet 
biztosítsunk.

• Igyekszem időközönként csapat-
építő alkalmat teremteni az iskola 
dolgozói számára, hogy összetartó, 
egymást támogató közösség legyünk.

Köszönök szépen minden támoga-
tást, segítséget! Nagyon jó érzés 
megtapasztalni, hogy Csákvár lakos-
sága mennyire szereti a gyermeke-
ket, hogy sok-sok ember számára 
milyen fontos az iskola.

Szajkóné Medgyesi Bernadett
igazgató
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre a Loránt-
ffy Református Óvoda óvodás korú gyermekeinek beíratását a következő idő-
pontokban tartjuk:

április 02.(kedd)  08:00-16:00 óráig
április 03. (szerda)  08:00-16:30 óráig
április 04. (csütörtök) 08.00-16:00 óráig
április 05.(péntek)  08:00-16:00 óráig

A beíratás helye: Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde
8083 Csákvár, Szent István u.2.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi ki-
vonat, TAJ Kártya);
• a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
• a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lak-
címkártya, személyi igazolvány).
• Nyilatkozat a szülők vallásáról
• Nyilatkozat, hogy a gyermek meg van-e keresztelve
• Amennyiben lehetőség van, lelkészi ajánlás

Óvodánk a következő egész tanéves plusz szolgáltatásokkal rendelkezik: logo-
pédiai, gyógypedagógiai fejlesztés, mozgásfejlesztés: torna, úszás.

Óvodai beíratás
a Lorántffy Református
Óvoda és Bölcsődében

Március 16. Csókakői vár Táv: 17,3 km (Csákberény – Csókakő – Mór)
Április 13.    Túrabot bejárató túra  (két útvonallal Táv: 8 km, 17 Km) 

(Szervezők: Vaskapu Hagyományőrző Egyesület és Lovasbarátok 
Köre Egyesület és a CSTE)

Április 20.   Békanász túra a Csíkvarsai réten Táv: 10 km
Május 1.      Margó néni Napfelkelte túrája Táv: 5 km
Május 11.    Vértes Szíve Natúrfeszt  keretei közt gyalogtúra Táv: 10 km 
Május 25.   Gerencsér vár  Táv: 24 km 

(Mór – Gerencsér vár – Mindszentpuszta - Gánt)
Június 8.      Paprikás Krumpli a Vértesben  Táv: 10 km (Bográcsban fogunk főzni)
Június          Eger (Buszos)
Június 22.    Bicikli túra a Vértesben  Táv: 40 km 

(Kőhányás-Csáky vár, Cicahomok, Vértesszentkereszt)
Augusztus 10.   Éjszakai csillag túra  Táv: 10 km
Szeptember 7-8.  Mecsek (Buszos) Orfű – Pécs , Pécsi TV torony
Szeptember 15. Szabó Laci bácsi túra (két útvonallal Táv: 14 km, 21 Km)
Október       Őszi „sétabot sétáltató” túra  (két útvonallal Táv: 10 km, 17 Km) 

(Szervezők: Vaskapu Hagyományőrző Egyesület és Lovasbarátok 
Köre Egyesület és a CSTE)

November  Vitány vár  Táv: 13 km (Kőhányás – Gesztes – Vitány vár – Szárliget)
December 7.    Mikulás túra
December 29.  Ünnepi túra

Szeretettel vár mindenkit a CSTE csapat! www.cste.hu

2019. évi
túraprogram

A Csákvári Polgárőrség, a Csákvár Vá-
ros Önkormányzata által 2018. évben 
kiírt „Önkormányzati Támogatás Civil 
Szervezetek Részére” pályázaton 200 
000 Ft működési támogatást kapott. 
A beadott pályázatunkban az egyesü-
let tevékenységét és szakmai munká-
ját segítő eszközök, illetve az elmúlt 
időszakban belépett új polgárőrök  
ruházatának, felszerelésének beszer-
zéséhez kértünk támogatást.

A kapott támogatást polgárőr szemé-
lyi felszerelés, feladatellátási eszkö-
zök (polgárőr táblák, kitűzök, bömbi, 
forgalom irányító tárcsák) beszerzé-
sére fordítottuk.

A beszerzés bruttó értéke 230 000 Ft 
volt, a különbözetet a tagok befize-
tett tagdíjából biztosítottuk.

Más pályázatok, támogatások 2018-
ban:

A Csákvári Polgárőrség
tájékoztatója

FMPSz – Fejér Megyei Polgárőr Szö-
vetségtől 100 000 Ft  járőrautó biz-
tosításra, üzemanyagra, valamint az 
éves gyártói garancia kötelező szervi-
zére költöttük. 

OPSz – Országos Polgárőr Szövetség-
től a járőrautó cégautóadó befizetés 
ére 108 000 Ft támogatást kaptunk.

Csákvári lakosok, vállalkozások is se-
gítették működésünket.

Szomszédos települések testületei 
(közös feladatellátás, együttműkö-
dés keretében) segítették működé-
sünket.

Köszönetet mondunk minden támo-
gatásért, és minden személynek, akik 
részt vettek, segítették vállalt telepü-
lés, közlekedés, bűn megelőzési, ifjú-
ság védelmi tevékenységünket.

Csákvári Polgárőrség

Közzétételi kötelezettségünknek ele-
get téve a Gyémánt Gospel Egyesü-
let tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 
hogy Csákvár Város Önkormányzata 
által civil szervezetek támogatásá-
ra kiírt 2018-as pályázaton elnyert 

A Gyémánt Gospel Egyesület
tájékoztatója

50000 Ft-os összeg  2018. 12. 12-án 
felhasználásra került. Az összeget 
technikai felszerelésre, egy aktív 
hangfalra költöttük.

Tisztelettel Köszönjük a támogatást!

Gyémánt Gospel Egyesületet
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Kedves Gyerekek, Szülők, Nagyszülők, Nyugdíjasok!

Gyertek velünk a már hagyományos túrabot leporoló, bejárató túrára
2019. április 13-án.
Indulás: „Laci bácsi” konyhája udvarából. 

Három táv indul (hosszú - közép  és bébi táv)
Érkezés: Vaskapu dűlő, ahol étellel, zenével és lovasbarátaink programjával 
várunk minden résztvevőt.

 Vaskapu Hagyományőrző Egyesület

TÚRABOT BEJÁRATÓ
Idén is megrendezésre kerül az Úttörő téri Nosztalgia térbuli.
Ideje: 2019. április 27. szombat.

Programok:
• Gyerek grundfoci
• Főzőverseny
• Gyerekprogram - Harley Davidson-os  barátaink

motoroztatják az érdeklődőket
• Mazsorett felvonulás
• Este a Viking játszik
• Egész nap BÜFÉ

A programokról további információk a Facebook-on és plakátokon.
Gyertek a programokra, mi mindent megteszünk, hogy jól érezzétek magato-
kat.

NOSZTALGIA TÉRBULI

A Vértes Múzeum Baráti Köre négy 
hónapja indította útjára vasárnap 
délutáni zenei sorozatát. Ezúttal a 
Csámborgó Együttes volt a vendé-
gük.

A zenekar feladata részben hálás 
volt: saját, személyesen ismert kö-
zönségük előtt saját zenéiket játsz-
hatták. Ugyanakkor a felkérésnek 
volt egy kevésbé testhez álló része 
is. Hiszen zenészektől azt kérni, hogy 
hangszerrel a kezükben szóbeli elő-
adást tartsanak…nos, felteszem ez 
volt a feladat embert próbálóbb fele.

Izmindi István zenekarvezető köz-
érthetően, vetítéssel egybekötve 
magyarázta el számaik felépítését, 
kialakítását, mindegyikre szó szerint 
élő példát hozva.

Az alapító hangszeresek technikai 
értelemben is és hangzásélményben 
is érett, biztos alapot adtak, amire a 
már egyáltalán nem csak szárnyaikat 
bontogató Izmindi Izsák és Majtán 
Marci szólói, valamint az ének és 
vokál ráépültek. 

Elismerés illeti a zenekart, hogy a vi-
szonylag kis helyiségben is kultúrált 
“elektronikus hangzáskorrekcióra” és 
nem “hangosításra” törekedtek.

A koncert utáni beszélgetés pedig 
egy élő helyi közösség örömteli talál-
kozója volt.

Köszönet Tóth Marika néninek az est 
levezetéséért és a szervezésért.

Várjuk a folytatást!

Hazai pályán

Iskolai versenyeink
Megyei úszó diákolimpián Székesfehérváron

3. helyezést ért el Solymosi Sára mellúszásban.

Székesfehérvári NépmesePont által meghirdetett Kultúr-Kvíz versenyen
1. helyezést ért el Matern Gergely, Magyarics Botond, 
Néráth Dániel alkotta csapat.

Pesovár Ferenc Népdaléneklési Verseny területi fordulójából, Bicskéről
megyei döntőbe jutott Kulcsár Gergő 6.b és a Mosolygós Páros: Pausch 
Napsugár-Pörgye Nóra 6.a

Pesovár Ferenc Népdaléneklési Verseny megyei döntőjében Sárbogárdon
arany minősítést kapott szólistaként Kulcsár Gergő és énekkettős kate-
góriában szintén arany minősítést szerzett a Mosolygós Páros: Pausch 
Napsugár-Pörgye Nóra 6.a

„Szép Magyar Beszéd” verseny területi döntőjében
1. helyezést ért el a 7-8. osztályosok között Kovács Alexa 8.b osztályos 
tanuló, aki az országos versenyen képviseli a régiót.

Christmas Is All Around országos levelező versenyen
Kids korcsoportban

9. lett Kiss Lotti és Gruber Perla 4.b
12. Kalocsai Szabina, Schneider Ingrid, Solymosi Sára, Varga Imola 4.a

Biró Eszter, Király Adrienn, Magasi Kincső, Zelizi Natália 5.a
14. Ascherl Edvin, Fürjes Ádám, Németh Máté 4.b

Junior 1. kategóriában
9.  Kulcsár Gergő, Matern Gergely, Néráth Dániel, Szabó Kristóf
12. Knausz Virág, Pausch Napsugár, Pörgye Nóra, Schmidt Laura
16. Janky Bendegúz, Kovács Alexa, Mester Bettina, Mérai Diána
17. Bokodi Zsófia, Kisfaludi Zsófia
19. Dravicz Levente, Kozma Benedek, Raffael Roland, Vollein Zsombor
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Képünk van róla

Örömmel csatlakoztunk az országos 
LÉLEKMOZGATÓ programhoz, és ezt 
a napot annak szenteltük, hogy kicsit 
megismerjük a fogyatékkal élők vilá-
gát.

A hét folyamán osztályfőnöki órákon 
előkészítették pedagógusaink a pén-
teki eseményeket. 

22-én reggel a hangosbemondón ke-
resztül egy rövid összefoglalóval, is-
mertetővel indítottuk a napot, majd 
több helyszínen kezdődtek meg a 
programok.
A Szent Kristóf Házból 12 középsúlyos 
értelmi fogyatékos érkezett három 
kísérővel, a Frim Jakab Képességfej-

Az idén március 1-jén rendeztük meg 
a hagyományos iskolai Farsangi bált.
Reggel a kiszebáb elégetésével bú-
csút mondtunk a télnek, énekszóval 
köszöntöttük a tavaszt. Ezután az 
alsó tagozatosok jelmezes felvo-
nulását a KID ROCK AND ROLL SE. 
táncoslábú tanítványai nyitották meg 
a tornateremben. A Gánti Német Ha-
gyományőrző Gyermek Tánccsoport 

lesztő Szakosított Otthonból pedig 
7-en két gondozóval. A tornaterem-
ben közösen mozogtak, versenyeztek 
iskolánk tanulóival, és az Alba Fehér-
vár KC sportolóival.

A Gondozási Központból és a Fejér 
Megyei Szent György Kórház Csák-
vári Intézetéből kaptunk kölcsön 
kerekesszékeket és járókereteket, 
hogy a gyermekek megtapasztalják, 
mennyivel nehezebb ezekkel az esz-
közökkel végezni a különböző tevé-
kenységeket.

Sándor bácsival rajz órán megpróbál-
tak a tanulók szájjal festeni, és külön-
leges technikákat alkalmazni.

Vendégeink egy része a sport után 
gyöngyöt fűzött, beszélgetett a di-
ákokkal, bemutatta, mi mindennel 
foglalkozik a hétköznapokban. 

Iskolánk tanulói az interaktív foglal-
kozásokon túl előadásokat hallgat-
hattak, választ kaphattak minden 
kérdésükre. Vendégünk volt Gálné 
Bosák Vivien, Gyüszü Gábor és Újhe-
lyi Dávid, aki a sokatmondó fényké-
peket készítette.

Helyi vállalkozók jóvoltából méltó-
képpen megvendégelhettük a hoz-
zánk érkezőket. Kiss Laci bácsi omlós 
lekváros kiflivel és teával, Csuta Zsolt 
friss pogácsával, Fehérné Csákány 

Anita, valamint Exner Béla és fele-
sége bőséges mennyiségű finom 
gyümölccsel járult hozzá, hogy jóízű 
eszegetéssel és vidám beszélgetéssel 
zárhassuk a délelőttöt.

Ezen a napon mindannyian sokat 
tanultunk emberségről, szeretetről, 
elfogadásról, egymásról, és gazda-
gabban tértünk haza, mint ahogyan 
reggel elindultunk.

Szeretnénk hagyományt teremteni, 
folytatni ezt a kezdeményezést.

Itt a farsang, áll a bál…

Február 22.  Magyar Parasport Napja 

is színesítette a programot. Műsoruk 
bemutatása után mindenki örömére 
táncházat rendeztek. Természetesen 
nem maradt el a sok sütemény és fi-
nomság sem, amivel a kedves szülők 
ellátták a gyermekeket.
Délután következett a „nagyok” jel-
mezes versenye, egyéni és csoportos 
kategóriában egyaránt. Egyre inkább 
az a jellemző, hogy a közösségek 

nem csak beöltöznek, hanem külön-
böző produkciókkal szórakoztatják a 
nézőket. Most különösen színes volt 
a paletta, minden csoport előadott 
valamit. Pantomimművésztől kezdve 
rocksztárig, A Pál utcai fiúk jelenete-
in keresztül a legkülönbözőbb műso-
rokat láthattunk. Mindegyik csapat 
jutalmat, elismerést és nagy tapsot 
kapott. Rendkívül jól szórakoztunk.
A közösségi élmény fokozása érdeké-
ben, régi diákunk, Magasi Anna egy-
szerű, de nagyszerű táncokat tanított 
nekünk. Nagyon jó érzés volt sokan, 

kézenfogva, nagy körben együtt tán-
colni. Reméljük, sok ilyen szép és 
vidám közös élményben lesz még 
részünk.
Köszönjük Hartégen Gyulának, hogy 
biztosította a gyermekeknek a büfét, 
a pedagógusoknak, hogy előkészítet-
ték és lebonyolították az iskolai far-
sangot, Zolnai Sándornak és Pálinkás 
Zsoltnak a hangosítást, Kulcsár Katá-
nak a zenék válogatását és minden-
kinek, aki bármilyen módon hozzájá-
rult ehhez a szép naphoz!
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Soproni Kiss Sándor festőművész 
Szemlélődés című kiállítása egy hó-
napig volt látható a Csákvár Emlék-
házban. A tárlatot Bakonyi István iro-

Képünk van róla

A Vértes Múzeum vendége, a Vö-
rösmarty társaság tagja, író, költő és 
publicista.

Önök tudják, hogy mi a fehéregyen-
súly? Egy verseskötet Heiter Tamás-
tól? Egy fényképészeti fogalom?

Mindkettő. A kötet címadó verse 
André Kertésznek állít emléket. Vi-
szonyítunk a szín, a fény mélységé-
vel, viszonyítunk a szavak szintjén, 
relativizáljuk a nagy dolgokat.  Az at-
tól függ. Látlelet vers, reagál a korra 
– vallja a költő.

Szójátékai a legtöbb esetben mély 
jelentéssel párosulnak. Nagyon izgal-
mas, ahogy időnként belebújik más 
bőrébe, pl. „Villonul” érzem magam, 
Piszkos Freud (Fred) című versei. 

A Magyar Gulliver és Hitler-smiley 
című versei költői kérdéseket fogal-
maznak meg. Képi világa eredeti, 
szóhasználata néha megdöbbentő.  

A csákvári Geszner házban tett lá-
togatása, az ott látott diorámák is 
verselésre sarkallták: „ahol álldogál 
két jégmadár és örökké költ egy tő-
késréce”.

A költő versei ébren tartanak. A já-
tékos és kritikus hangvétel segít a 
szellemi rendrakásban. Nem kenyere 
a mellébeszélés sem versben, sem 
prózában. A bajok kimondása mindig 
is kötelessége a költőnek. Érdekes 
hangvételű versei további gondola-
tokat ébresztettek a hallgatóságban.

Köszönjük a rendhagyó irodalom-
órát!

GerKla

Rendhagyó irodalomóra Heiter Tamással Beszélgessünk a Csákvár emlékházban

Rendhagyó megnyitója volt a pén-
teki beszélgessünk sorozatnak, hisz 
meghívást kapott Varga Eszter vers- 
és prózamondó, színjátszó, a megyei 
középiskolai versenyek többszörös 
helyezettje. A Széppróza napja alkal-
mából egy csángó mesét hozott. Ízes 
,szép kiejtéssel előadott meséje igazi 
jó példája volt az értékmegőrzésnek, 
hagyományaink ápolásának. 

Köszönjük neki, hogy ilyen értékes 
ajándékkal lepte meg a hallgatósá-
got. 

Fejes Zsolt: A Naprendszer parányai

A Csákvár Emlékházban tartott pén-
teki beszélgetés legutóbbi vendége, 
Fejes Zsolt, amatőr csillagász volt, aki 
Vértesbogláron lakik családjával 12 
éve.

Elmondása szerint 30 éve foglakoz-
tatják őt az égbolt csodái. Húsz éve 
ismerkedik az univerzumunkkal, tíz 
éve meg is osztja tudását. Iskolákban, 
kisebb közösségekben tart előadáso-

kat és szervez táborokat, hisz vidéken 
nincs fényszennyezés, és szinte világít 
a Tejútrendszer. 

Legnagyobb eredményének azt tart-
ja, hogy egyik fiatal, akit ő „fertőzött 
meg”, Angliában tanulja a csillagásza-
tot. Hat éve működik Zsolt vezetésé-
vel, a Szupernova csillagaszáti szakkör.  

Az előadáson informatív és gyönyörű 
diákat láthattunk. Megismerkedhet-
tünk a Naprendszer kőzet- és gázboly-
góival, valamint holdjaikkal. Megtud-
tuk, hogy mi a különbség a meteor, 
meteorit és meteoroid között.

Láthattunk és tapinthattunk csil-
lagsebhelyeket. Képek segítségével 
megnézhettük a földi becsapódások 
nyomait.

Az előadás végén a hallgatóság meg-
nézhette az előadó relikviáit, mete-
orit becsapódásokból származó lele-
teit. Nagyon érdekes előadás volt. Jó 
lenne egyszer távcső segítségével is 
megnézni ezeket az égi csodákat.

GerKla

dalomtörténész nyitotta meg február 
15-én. Az élményt Fendrich Veronika 
chansonéneke színesítette.

Szemlélodés Soproni Kiss Sándorral
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Evangélikus  Egyház
MÁRCIUS
10. 11.00 Istentisztelet
17. 11.00 Istentisztelet (vas.)
21. 18.00 Férfikör (csüt.)
24. 11.00 Rövidített istentisztelet, közgyűlés (vas.)
31. 11.00 Szupplikáció - Fabiny Márton teológus hallgató 
szolgálatával (vas.)

ÁPRILIS
7. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet
8. 18.00 Asszonykör (hétfő)
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

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

Március hónap igéje:
„Ragaszkodjatok szívből az ÚRhoz, egyedül neki szolgáljatok.”
(1Sám 7, 4)

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)

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

Böjt első vasárnapján, március 10-én böjti úrvacsoraosztás lesz 10 órától a temp-
lomban, melyre az azt megelőző csütörtök, péntek és szombaton 18 órai bűnbánati 
istentiszteleteken készülünk.
Március 17-én vasárnap Végh Tamás igehirdetésével  veszi kezdetét tavaszi evangelizá-
ciónk a gyülekezetben. A pontos helye, ideje és témája a közzétett plakáton látható.
Március 24-én, vasárnap a Pápai Református Kollégium 10. C osztálya érkezik gyüleke-
zetünkbe, és rövid műsorral szolgál közöttünk.

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 presbi-
tereinktől és a Kálvin Idős Otthon irodájából
• személyesen a Kálvin Idősek Otthona irodájában, hétfőtől péntekig 9-12

E-mail: csakpleb@citromail.hu
Honlap: http://csp.eoldal.hu
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VÁROSI ESEMÉNYEK
MÁRCIUS
15.   14.00  Március 15-i megemlékezés • Szanatórium Kultúrterme
22.   16.00  Faludi Erika: Miért éppen Csákvár? • Beszélgessünk, Cs. Emlékház
29.   16.00  Szászi József: Fejér megye településének címerei • B., Cs. Emlékház

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

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

Keressük az  ÉV OLVASÓJÁT!

A csákvári Floriana Könyvtár egy 
egész éves játékra hívja jelenlegi 
és leendő olvasóit. (2018. októ-
ber-2019. szeptember)

Az ÉV OLVASÓJA díj elnyeréséért a 
gyerekeknek és felnőtteknek nem 
kell mást tenniük, csak minél többet 
olvasni, az olvasmányaikról pedig 
5-10 mondatos ajánlót készíteni.

Ezeket az ajánlókat folyamatosan 
közzétesszük ( a könyvtár hirdetőtáb-
láján, Facebook oldalán, a legjobba-
kat a Csákvári Hírmondó hasábjain), 
ezzel segítve a többi olvasót a köny-
vek közötti eligazodásban.

Az ÉV kölyök (14 éves korig)- és fel-
nőtt OLVASÓJA címet azok az olva-
sóink nyerik el, akik az egy év alatt a 

Az Év olvasója pályázatra érkezett könyvajánlót olvassák el ízelítőül:

John Green - Teknősök végtelen sora
A történet egy Aza Holmes nevű tinédzser lányról szól, aki kalandvágyó és 
bohókás legjobb barátnője, Daisy unszolására részt vesz egy eltűnt férfi után 
való nyomozásban a meghirdetett pénzjutalom reményében. Miközben újabb 
nyomokra bukkanunk Azával együtt, betekintést nyerünk az ő saját rejtélyes 
gondolatainak világába és első kézből tapasztalhatja meg az olvasó, mi zajlik 
egy mentális betegséggel élő személy fejében. Az író igazán személyes hangot 
üt meg legutóbbi könyvében. A könyv műfajában elsősorban tinédzsereket 
céloz meg közönségül, de kortól függetlenül bárkinek egyedi élmény. A men-
tális betegségről való tájékoztatás és tájékozódás sosem volt fontosabb, mint 
napjainkban. Kötelező olvasmány azoknak, akik maguk is mentális betegség-
gel küzdenek, vagy ismernek olyat - családtag, barát, ismerős - akinek ezzel 
kell együtt élnie és szeretnék jobban megérteni őt.

M. Laura

legtöbb ajánlót adják le a könyvtár-
ban. A cím mellé a díjazottak értékes 
könyvutalványt kapnak ajándékba, a 
játékban résztvevők pedig az év le-
teltével egy fergeteges könyvtárbulin 
oszthatják meg egymással olvas-
mányélményeiket, tapasztalataikat. 
Mindenkit szeretettel várunk!

A játék kezdete: 2018. október 02.
A játék vége: 2019. szerptember 30.
Az ajánlók leadása:

•  személyesen a könyvtárban 
nyitvatartási időben
Csákvár, Széchenyi u. 8.
•  e-mailben
florianakonyvtar@gmail.com

Floriana Könyvtár nyitvatartás:
hétfő: zárva
kedd, csütörtök, péntek: 9-12, 13-17
szerda: 9-12, 13-18 
szombat: 8-12

Könyvmolyok
figyelem!

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
Április
Április

11. h.
14. cs.
18. h.
21. cs.
25. h.
28. cs.
1. h.
4. cs.

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

Iskolai farsang (ism.)
Emlékezés Nádorfi Gabriellára
Emlékezés Nádorfi Gabriellára (ism.)
Március 15-i megemlékezés
Március 15-i megemlékezés
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Zeneiskolai hangverseny

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Könyvajánló
 

Meghívhatom egy KáVéra? 

Osszuk meg egymással 

Április 13-án, szombaton 10 órára 
a Költészet Napja alkalmából 

szeretettel várunk a csákvári Floriana  Könyvtárba 
mindenkit, aki szereti a verseket. 

 
Kávéról, teáról mi gondoskodunk! 
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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: március 29.

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

Eladó 6 db összecsukható kerti szék, 1 
db ebédlőasztal, 27 m2 burkolókő.
Érd.: 06-20-422-7220

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Brandl Csaba temetésén részt 
vettek és sírjára virágot helyeztek.

Gyászoló család

A Harangvirág Nyugdíjas Klub tag-
jai köszönetet mondanak minden 
kedves vállalkozónak, cégnek és 
magánszemélynek, aki a február 16-
án megrendezett farsangi báljukra 
tombola tárgyat adott, ezzel segítve 
a rendezvény sikerét és a klub műkö-
dését.
A klub tagjainak nevében:

Galló Vilmosné klubvezető

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

• pontos, precíz szolgáltatást
• diszkréciót
• korrekt árakat igen.

Amit kínálunk:
• Teljeskörű könyvelés
• Bérelszámolás
• Adótanácsadás
• Hatóságok előtti képviselet
• Adóoptimalizálás
• Látvány-csapatsport támogatások 

teljekörű ügyintézése
• Sportvállalkozások részére TAO támo-

gatások lehívása, pályázat megírásától 
az elszámolásig.

Több mint 15 éves tapasztalattal!
Tel.: 06-30-233-8527

E-mail: veronika23@t-online.hu

„KÖNYVELÉST 
INGYEN”

... nálunk sem kap, de

Eladó!
• szőlőprés darálóval
• 3-as Golfhoz 4 db felni
• betonkeverő
• elajándékoznék egy fekete puli ke-
verék kiskutyát.
Telefon: 06-20-339-2090

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. február 13-án Fehér Attila a 
Kossuth utcába,
2019. február 18-án Mérai Dominika 
a Kossuth utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!


