
XXVI. évfolyam 3. szám 2016. március
Csákvári-Bodméri Hírmondó

BENNÜNKET KÉPVISELNEK KÉPÜNK VAN RÓLA

2. oldal 3. oldal 4-5. oldal

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

      7. oldal

ÚJ MENTOJÁRMU

Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának hírei.

A csákvári mentőállomás új 
mentőjárművet kapott.

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

A Csákvári Mese-Vár Óvoda és 
Bölcsőde várja az óvodás korú 
gyermekek beíratkozását ápri-
lis 25-től 29-ig.

A közeli vasárnapon a református 
templomban elbúcsúztam szeretett 
gyülekezetemtől, elköszöntem abból 
a szolgálatból, amelyben elődöm, 
édesapám volt 33 éven keresztül. 
Számomra mindig példaképet jelen-
tett mind az, amit ő Istenért és a vá-
rosért tett. Sokszor gondoltam vissza 
azokra a történésekre, amelyeket ő 
Csákvárra költözésünket követően, 
maga is megtapasztalt. Ez erőt adott 
és irányt is mutatott. 
Ezért volt fontos számomra, hogy 
mindenképpen megvalósuljon, amit 
az I. Királyok 8. részének parafrázisa-
ként Bolyki János így ír:

„Áldd meg, Uram, e házat, a tornyot, 
az asztalt,
Hol üdvödnek ünnepein bor áll kitölt-
ve, s kenyér.
Adj zengő suhanást az Ige drága nyi-
lának,
Célba találjon, hasson és éljen Igéd!”

Isten áldására van szüksége ma is 
minden embernek, aki kéri ezt az ál-
dást és aki nem kéri – annak is. Erre 
mutatnak a templomkertünkben el-
helyezett szabadtéri kiállítás tablói, a 
szobrok, a megemlékezés márvány-
táblái egyaránt.
Mindig is fontos volt számomra a 
magyar egység megvalósításán való 
munkálkodás. Isten segítségével és 
az Ő nevének magasztalására, ezért 
hoztuk létre a Kárpát-medence park-
ját a parókia udvarán, amelyet az Er-
délyből, a Kárpátaljáról, a Felvidékről 
és a Délvidékről ültetett fenyőfák 
jelképeznek. Ezért voltak a kórusta-
lálkozók tavasz elején, amelyek által 
Istennek adtunk hálát, megtartó ke-
gyelméért. Ezt a munkát ismerte el a 
köztársasági elnök, a 2015-ben ado-
mányozott ezüst kereszt érdemrend 
által. 

Pro Deo et urbe!
A városért végzett szolgálatban pe-
dig az volt a célom, hogy minél töb-
ben megismerjék azt az egyedülálló 
szépséget, amit a vértesi táj ad, Csák-
váron. Ezt a szolgálatomat díszpolgá-
ri címmel ismerte el az Önkormány-
zat. A rómaiak nem véletlenül adták 
a Floriana nevet városunknak, hiszen 
ők is megtapasztalták azt a szépsé-
get, amelyről Kováts Sámuel néhai 
csákvári lelkész így ír, 1802-ben:

„Ritka mezőváros vághat Csákvár-
nak elébe,
Széjjel az országban mondani, s 
hinni lehet,
Itt a természet számos szépségeit 
össze
Rakta pazar kézzel, bár ki-
ki nézze körül.”

Ezt tapasztalhatták meg 
azok a nyugat-európai, 
illetve Kárpát-medencei 
ide látogaták is, akiket 
különböző konferen-
ciákra hívtam meg. 
Szeretném, ha a nép-
főiskolai tevékenység 
úgy folytatódna Csák-
váron, hogy tovább 
vigye mindazt az 
örökséget, amit ele-
ink a városban létre-
hoztak, s amelynek 
célja valóban az ér-
tékek megőrzése és 
tovább adása. 
Ezekben a búcsúzó 
sorokban szeretném 
mindazt megköszön-
ni, amit  „Istennek 
és a városnak” meg-
köszönhetek, s hálás 
vagyok mindazok-
nak, akik ebben a ne-
mes szolgálatban a 
segítségemre voltak. 

Ahogy a február 14-én megtartott is-
tentiszteleten is mondtam, „nem bú-
csúzni jöttem”. Most sem búcsúzok. 
Csupán köszönetemet szeretném 
kifejezni Csákvár Város Önkormány-
zata és a magam nevében, hogy 30 
éven át szolgáltad Csákvárt és az itt 
élőket. A Csákváron töltött három 
évtized alatt, sokat fáradoztál gyüle-
kezeted külső-belső megújulásáért, 
református óvodát és bölcsődét, 

valamint idős otthont alapítottál, 
táborokat, kulturális rendez-

vényeket szerveztél és 
mindvégig részt vettél 
a város közösségi életé-
ben is.

A településünkért vég-
zett munkád elisme-
réseként 2007-ben 
megkaptad „Csákvár 
Díszpolgára” kitüntető 
címet, mely tudom, szá-
mos más állami kitün-
tetés mellett, az egyik 
legfontosabb elismerés 
számodra.

Életed szorosan Csák-
várhoz köthető 60 éve 
most lezárul, de ismer-
ve Téged tudom, hogy 
nem fogsz tétlenked-
ni. Bízom benne, hogy 
gyakran köszönthe-
tünk majd városi ren-
dezvényeinken, mert 
Csákvár visszavár.
Nyugdíjas éveidre jó 
egészséget és Isten ál-
dását kérem.

Illés Szabolcs
polgármester

Kedves
Nagytiszteletű 
Úr!

Ez által valósult meg, amit a költő így 
írt:

„Idézgetem sokszor a múltat,
Megnyílt szemem már messze lát:
Igen, a hegyek elmozdultak,
Megestek velünk a csodák.” 

dr. Kis Boáz
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Tájékoztató a Képviselő-testület 
februári üléseiről – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2016 februárjában két 
nyilvános és egy zárt ülést tartott.

A Képviselő-testület 2016. február 9-i 
rendkívüli nyilvános ülésén hét napi-
rendi pontot tárgyalt, melyek közül 
négy a Csákvári Kulturális és Sport 
Nonprofit Kft. jogszerű működéséhez 
kapcsolódott. Elsőként, mint a non-
profit gazdasági társaság tulajdonosi 
testülete, tudomásul vette a Képvi-
selő-testület a 2015. évi működésről 
szóló pénzügyi és szakmai beszámolót, 
részletes főkönyvi kivonatot, majd – a 
következő napirend keretében – dön-
tést hozott a Kft. legkésőbb 2017. janu-
ár 31. napjáig történő feltőkésítéséről, 
amelyet a Polgári Törvénykönyvről szó-
ló 2013. évi V. törvény rendelkezései-
nek való megfelelés tesz szükségessé. 

A harmadik és negyedik előterjesztés a 
nonprofit kft. működését vizsgáló bel-
ső ellenőrzés megállapításain alapuló 
– Intézkedési Tervben előírt – szabály-
zatkészítés és aktualizálás, továbbá az 
önkormányzattal kötött közfeladat-
ellátási szerződés felülvizsgálatának 
elhalasztását javasolta. A Képviselő-
testület döntései értelmében végül 
később, a nonprofit kft. feladatai, szer-
vezeti felépítése újragondolását köve-
tően kerül sor az Intézkedési Tervben 
leírt kötelezettségek teljesítésére.

Ezt követően részletesen tárgyalták, 
majd határozatba foglalták a képvise-
lők a Csákvári Torna Klub Egyesület-
tel és az FC Csákvár Kft.-vel kötendő 
együttműködési megállapodások elvi 
alapjait, valamint döntés született az 
önkormányzat és intézményei 2016. 
évi költségvetésének jóváhagyásáról. A 
költségvetés szerint Csákvár Város Ön-
kormányzata – beleértve intézményeit 
is – 948,8 millió forinttal gazdálkodhat. 
Ebből az összegből kell ellátnia kötele-
ző és önként vállalt feladatait az idei 
esztendőben. Ezután, az ülés utolsó 
napirendjeként sor került a benyújtott 
és folyamatban lévő pályázatokról szó-
ló tájékoztató elfogadására.

Csákvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2016. február 23. nap-
ján tartotta munkaterv szerinti rendes 
ülését. Ezen a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között végzett munkáról szóló jelentés 
elfogadását követően módosították a 
képviselők a közterületek rendjéről és 
köztisztaságról, valamint az avar és ker-
ti hulladék égetéséről szóló 18/2015. 
(VII. 29.) önkormányzati rendeletet, 
továbbá az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő lakások és egyéb helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 
11/2015. (VI. 01.) önkormányzati ren-
deletet. Ezután az önkormányzat Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának, va-

lamint a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
alapító okiratának módosításáról szü-
letett döntés, és elfogadta a testület 
a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 
évi munkájáról, ezen belül az adóha-
tósági munkáról szóló beszámolót is. 
Majd a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
felvételi körzethatárairól és a beíratás 
időpontjáról, az orvosi rendelő költ-
ségmegosztásáról, és a Bokréta utca 
egyirányúsításáról hozott korábbi ha-
tározat végrehajtásának – lakossági 
kezdeményezésre történő – felfüg-
gesztéséről határozott a testület. Sor 
került még több csákvári közterület el-
nevezésének pontosítására, a csákvári 
1542 helyrajzi számú ingatlanra érke-
zett vételi és bérleti ajánlat, illetőleg 
a csákvári 1280/15 helyrajzi számú 
ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat el-
bírálására, továbbá az önkormányzat 
által benyújtott, folyamatban lévő pá-
lyázatokról szóló tájékoztató elfogadá-
sára. Ezt követően döntött a Képvise-
lő-testület a civil keretből 2015. évben 
támogatott szervezetek elszámolásá-
nak tudomásul vételéről, majd pedig 
az államháztartás alrendszerén kívüli 
szervezetek 2016. évi működésének 
támogatására pályázati felhívás közzé-
tételéről. Az Aktuális ügyek napirend 
keretében döntés született:

• a Bagó-ház és környezete fel-
újításának terveztetéséről, amelyre 

– a legolcsóbb ajánlatot benyújtó – 
Csillag-Otthon Bt.-vel köt szerződést az 
önkormányzat,

• az Esterházy Móric Nyelvoktató 
Német Nemzetiségi Általános Iskola 
részére határozott idejű bérlőkijelölési 
jog biztosításáról egyes önkormányzati 
lakásokra vonatkozóan,

• az erdélyi Makfalva település 
kezdeményezésére testvér-települési 
kapcsolatok létrehozásáról szóló szán-
déknyilatkozat elfogadásáról,

• a Vértes Többcélú Kistérségi Ön-
kormányzati Társulás vagyonfelosztási 
megállapodásának jóváhagyásáról, va-
lamint

• a Pulmovit-Duó Bt.-vel korábban 
megkötött szakrendelő bérleti szerző-
dés módosításáról.

A nyilvános ülést követő zárt ülés 
egyetlen napirendi pontja a Csákvárért 
díj kitüntető címre érkezett javaslatok 
elbírálása volt. A díj átadására a már-
cius 15-i városi ünnepségen kerül sor. 

A Képviselő-testület munkaterv sze-
rinti nyilvános ülésén készült felvétel 
a Csákvári TV-ben látható, továbbá a 
nyilvános ülések jegyzőkönyvei az ön-
kormányzat hivatalos honlapján (www.
csakvar.hu) olvashatók.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

I. Bodmér Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2016. feb-
ruár 3. napján közmeghallgatást tar-
tott, amelyen tájékoztatás hangzott 
el az önkormányzat 2015. évi gazdál-
kodásáról és a 2016. évi költségvetés 
tervezésének fő irányairól.

Az elmúlt évben – önként vállalt fel-
adatként – a magántulajdonú ingat-
lanok előtti területek karbantartása 
és a falugondnoki busz finanszírozá-
sa jelentette a legnagyobb nehézsé-

get. Pozitívumként említhető, hogy 
a csapadékvíz elvezetés megoldása 
érdekében széles körű összefogás 
tapasztalható, továbbá olyan pályá-
zati lehetőségek megnyílása várható 
2016-ban, amelyek az önkormányza-
ti fejlesztéseket elősegíthetik.

II. Bodmér Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2016. feb-
ruár 10. napján ülésezett. Az első 
napirend keretében közel 26 millió 
forintban határozta meg a testület 

Közmeghallgatás, testületi ülés, 
internet használati lehetőség Bodméron

az önkormányzat 2016. évi költség-
vetési főösszegét, majd a fejlesztési 
forrásszerzés megkönnyítése érde-
kében döntés született a Fejér Me-
gyei Önkormányzat által létrehozott 
Albensis Fejér Megyei Területfejlesz-
tési Nonprofit Kft.-vel történő szerző-
déskötésről.

III. Tájékoztatás
Internetezési lehetőség Bodméron a 
könyvtárban:
kedden: 08.00-14.00 óráig, 

csütörtökön:  11.00-14.00 óráig vala-
mint 17.30-19.30 óráig. 

Internet használatára más időpont-
ban is van lehetőség Kissné Tolnai 
Erzsébettel való előzetes egyezetés 
alapján.

Balogh István 
Bodmér Község polgármestere
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Óvodás korú gyermekek beiratása
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 
2016/2017-es nevelési évre az ÓVO-
DÁS KORÚ GYERMEKEK BEÍRATÁSA 
Csákvár városában a következő idő-
pontokban történik:

● 2016. április 25-én, 26-án
(hétfőn, kedden) 08.00 – 16.00 óráig,
● 2016. április 27-én
(szerdán) 08.00 – 17.00 óráig,
● 2016. április 28-án
(csütörtökön) 08.00 – 16.00 óráig,
● 2016. április 29-én
(pénteken) 08.00 – 12.00 óráig.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat 
a gyermekeket, akik 2016. augusztus 
31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, 
és óvodai jogviszonnyal még nem ren-
delkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülői felügyelete vagy gyámsá-
ga alatt álló óvodai nevelésben való 
részvételre kötelezett gyermekét kel-
lő időben az óvodába nem íratja be, 
a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilván-

tartási rendszerről szóló  2012. évi II. 
törvény 247. § a) pontja alapján sza-
bálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre 
kötelezett gyermek szülője, amennyi-
ben gyermeke az óvodakötelezettsé-
gét külföldön teljesíti, köteles arról a 
beiratkozás idejének utolsó határnap-
ját követő tizenöt napon belül írásban 
értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt.

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, 
az óvodai beiratkozásra meghatározott 
időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be 
kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem 
másolatát a kötelező felvételt biztosító 
óvoda vezetőjéhez.

Ha a szülő nem a települési önkor-
mányzati fenntartású óvodába kívánja 
beíratni gyermekét, akkor a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alóli 

felmentési kérelmét az óvoda fenntar-
tójához nyújtja be, továbbá a kérelem 
másolatát megküldi a gyermek lakóhe-
lye, ennek hiányában tartózkodási he-
lye szerint illetékes jegyzőhöz.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év 
közbeni felvételi igényeket, akik 2016. 
augusztus 31-e után töltik be a 3. élet-
évüket, vagyis előjegyzett jelentkezők 
- a fenti időpontban szíveskedjenek je-
lezni az óvodában.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési 
igényű (SNI) gyermekek befogadása – a 
Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
székhely- és tagóvodájában lehetsé-
ges.

A beíratás helye: 

Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
8083 Csákvár Ady E. u. 2.

(Mindkét tagóvodába az Ady E. utcai 
helyszínen lehet beiratkozni.)

A jelentkezéskor be kell mutatni:

● a gyermek személyazonosítására 
alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót (születési anya-
könyvi kivonatot vagy személyi igazol-
ványt),
● a gyermek lakcímét igazoló hatósági 
igazolványt (lakcímkártyát),
● a szülő személyi azonosító és lakcí-
met igazoló hatósági igazolványát (sze-
mélyi igazolványt és lakcímkártyát).
Az óvodai felvétel tárgyában hozott 
döntés közlésének határnapja legké-
sőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határ-
napot követő huszonegyedik munka-
nap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen 
a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő 
a közléstől számított
15 napon belül illetékmentes fellebbe-
zési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz 
címezve az óvoda vezetőjénél. Másod-
fokon a Jegyző jár el, és hoz döntést.

Faddi Péterné
 intézményvezető

„Szép Magyar Beszéd” verseny területi fordulójában Bicskén

5-6. osztályosok között 3. helyezést ért el Láposi Karina 6.b
7-8. osztályosok között 2. lett Árki Kincső 8.a

Iskolai versenyeink
Csákvár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

az 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc
emlékünnepségére
2016. március 15-én (kedden) 10 órára
az Esterházy Iskola tornatermébe.

● Ünnepi beszédet mond: Balogh László, a Közmédia
tulajonosi testületének az elnöke.

● A megemlékezésen közreműködnek az Esterházy Móric
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói

● A „Csákvárért Díj” átadása

● Az ünnepség után elhelyezzük a megemlékezés virágait
a Szabadság téri Hősi Emlékműnél

Koszorúzási szándékát kérjük 11-én 12 óráig jelezze 
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal  titkárságán.

KáVé
 a könyvtárban

Április 8-án, pénteken 16 órára
a Költészet Napja alkalmából

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

Remélem, sokan eljönnek, és elmondják, felolvassák,
azt a verset, amit a legjobban szeretnek.

Kérem, hogy részvételi szándékukat jelezzék
e-mailben vagy személyesen,

mert tényleg meghívom egy kávéra! (teára)!

Floriana Könyvtár
8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Tel: 20 / 444-6895 

e-mail: florianakonyvtar@gmail.com

Meghívhatom egy KáVéra?
Osszuk meg egymással
Kedvenc Versünket!
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Képünk van róla

2016. február 6-án zajlott a CSTK 
színeiben és Csókó Tünde közremű-
ködésével szervezett jótékonysági 
Sportbál a Publó rendezvénytermé-
ben. A résztvevők adományaiból 
összegyűlt támogatást a Csákváron 
működő három sportágban sporto-
ló gyermekekre fordították. A focizó, 
karatézó és kézilabdázó gyerekek 
között különleges ajándékokat sor-
soltak ki. Balogh Noémi, Tamás Dóra, 
Puszta Tamás örülhettek a tárgynye-
reményeknek. 

Farsangi bál az iskolában

Sportbál

A felső tagozatosok délelőttje mun-
kával telt, az önfeledt szórakozásnak 
csak délután adhatták át magukat. 
Minden évben a jelmezesek felvonu-
lása indítja a „nagyok” programját. 
Évről évre színvonalasabb produkci-
ókat mutatnak be az osztályok. Nem 
ritka a kis színdarabnak megfelelő je-
lenet, amelyekkel készülnek. A zsűri-
nek az idén is nehéz dolga volt, ezért 
új kategóriát is hirdettek. Az eddigi 
jelmezverseny mellett a táncos pro-
dukciókat külön értékelték. Az első 
helyezést a 6.a osztály jelenete nyer-
te, amelyben a görög istenek elvará-
zsolták Laci bácsit. A táncosok között 

Február 5-én, pénteken nagyon jó 
hangulatban telt a farsangi mulatság 
az iskolában. Az alsósok számára már 
reggel lázas készülődéssel indult a 
nap. A télbúcsúztató kiszebábot az is-
kola udvarán elégették és közben rig-
musokat mondtak, dalokat énekel-
tek. Mint mindig, most is nagy sikere 
volt a jelmezes felvonulásnak. A 3.b 
és a 3.c a közösség  összetartozását 
csoportos beöltözéssel is erősítette. 
A kis indiánok és a kézen álló erőmű-
vészek nagy sikert arattak. Mindenki 
lelkesen viselte a maga választot-

ta jelmezt az egész bál folyamán. A 
rendezvényt színesítette, hogy fel-
sős lányok népi játékokat tanítottak 
a kisebbeknek. A fánkevőverseny 
a délelőtt egyik csúcspontja volt. A 
talpalávalót Zolnai Sanyi bácsi biz-
tosította.  Hagyományainkhoz híven 
a szülők gondoskodtak a bőséges 
eszem-iszomról. Fáradtan, de szép 
emlékekkel indult haza délben min-
den kisgyerek. Ezúton köszönjük 
minden kedves segítőnek az önzet-
len támogatást.

a 8.a csoportja győzött.  A hangulat 
fokozása érdekében a tanárok balett-
táncosoknak öltöztek, s a Hattyúk 
tava egy részletét adták elő. A remek 
zenét Schneider Tamás szolgáltatta, 
jó kikapcsolódást biztosítva a gyere-
keknek.

Kiszebáb égetés az iskolaudvaron Az osztályok jelmezes felvonulása

Elvarázsolt tornatanár 
a 6.a osztály győztes produkciójában

A Kid Rock and Roll akrobatikus 
feléppésével kezdődött a bál. A helyi 
gyerekek látványos produkciójukban 
megmutathatták, milyen sokat fejlő-
dött tánctudásuk. Az este folyamán 
futball totót töltöttek ki Horog László 
újságíró segítségével és irányításával. 
A báli mulatság hajnalig tartott.

Nagyon köszönjük a helyi vállalko-
zók és magánszemélyek támogatá-
sát. További köszönetet mondunk 
Illés Szabolcs polgármesternek, 
a Felcsúti Puskás Akadémiának, 
Dzsudzsák Balázs sportolónak, a Fe-
hérvári FKC kézilabdacsapatának és a 
Dechatlonnak.

Csókó Tünde szervező
és a Dzsudzsák mez nyertese
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Képünk van róla

A Cinema City és a Móra Kiadó közös 
országos pályázatán 2. helyezést ér-
tünk el. Azt a feladatot kaptuk, hogy 
hódítsunk meg egy új bolygót, ren-
dezzük be és népesítsük be azt. Le-
rajzoltuk milyen lenne a bolygó, aho-
va szívesen mennénk, felosztottuk a 
feladatokat az osztálytársak között. 
Az űrkutatótól az ufó figyelőig, a re-
pülőcsészealj - szerelőtől az űrcsend-
őrig mindenkinek jutott feladat. 
Több héten át készült, de végül meg-

A Csákvár Emlékház ismét színvona-
las kiállításnak adott otthont, melyet 
Illés Szabolcs, Csákvár város  polgár-
mestere nyitott meg február 23-án. 
A Váli-völgy alkotóit Tima Gabriella 
bicskei tanárnő mutatta be a meg-
nyitó résztvevőinek. Ágh Gyula Mi-
hály festő Bicskéről érkezett hozzánk. 
Többféle stílust és technikát tükröző 
képein keresztül megismerhettük 
változatos tematikáját. Figuratív áb-
rázolásain kecses nőalakok és remek 
portrék jelentek meg, de csendéle-
tekben és tájképekben is gyönyör-
ködhettek a látogatók. Mészárosné 
Kelemen Beatrix Felcsútról szintén 
festményeket hozott: klasszikus táj-
képeiből és absztrakt munkáiból kap-
tunk ízelítőt. Vincze Zita Bicskéről 

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egye-
sület „Beszélgessünk” címmel elő-
adássorozatot kezdeményezett a 
Csákvár Emlékházban. Különböző 
értékes, érdekes régi témák kerülnek 
napirendre Csákvár múltjáról, életé-
ről, szokásokról, megjelent könyvek-
ről más-más előadóktól.

Február 26-án a csákvári zsidó keres-
kedő családokról volt filmvetítéssel 
egybekötött, fényképekkel illusztrált 
jó hangulatú beszélgetés Tóthné Ma-
rika vezetésével.

„Szép számmal voltunk jelen. Több 
hasonló korú társam is eljött, akik 
részesei voltak a visszaemlékezők-
nek, az EMLÉK-KŐ állításánál a Holo-
kauszt 70. évfordulóján.

született a fantasztikus „FOR/BE” 
bolygó, a mi bolygónk. Ibolya nénivel 
és Éva nénivel rajzoltunk, ragasztot-
tunk, terveztünk, fogalmaztunk. Az 
eredmény nem maradt el, jutalom-
ból megnézhettük A kis herceg című 
filmet, az Alba Cinema Cityben. Egy 
plüss rókát is kaptunk, ami azóta az 
osztályunk kabalája. Reméljük, más 
pályázatokon is szerencsét hoz majd 
a 4/b osztályosok számára.

„Urutazik az osztály” Vendégmuvészek kiállítása

Beszélgessünk

míves munkáin keresztül a gyertyadí-
szítés rejtelmeibe avatta be a közön-
séget. A kiállítók a bemutatkozáson 
kívül azzal a szándékkal is érkeztek, 
hogy felvegyék a kapcsolatot a helyi 
alkotókkal, akik örömmel fogadták 
őket. Közös kiállítások szervezésével, 
szakmai és baráti találkozásokkal sze-
retnék megalapozni az együttműkö-
dést: abban bízva, hogy közösen még 
tovább színesíthetik a régió kulturális 
palettáját.

Az élményt Szeép Ágnes hegedű-
művész és Illés Richárd zongoramű-
vész tette teljessé Dvořak zenéjének 
nagyszerű tolmácsolásával. Vendé-
geink színt és fényt varázsoltak az 
esős szombat délutánba.

Kisgyerekek voltunk, de sok minden 
megmaradt az emlékeztünkben. Ne-
kem egy kedves óvodáskori emlék 
jött elő (mosogatás közben). Rédl 
Marianna egy zsidó kislány, aki a leg-
jobb barátnőm volt, vele szavaltuk 
a következő versikét, amit szeretnék 
megosztani az olvasókkal.”

Mesebeli kiskirályhoz betévedt egy 
kislány
Aki éppen uzsonnázott tulipános asz-
talán.
Ugye szép itt?, ugye jó itt? nézz csak 
ide meg oda
Bársony itt a gyepes udvar
Drágakő a palota.
A libánk is ezüst tollú, aranyszőrű a 
cicánk,
Ugye itt maradsz minálunk, örökre te 
kislány?!
-- Köszönöm a meghívásod, de el 
nem fogadhatom
Szalmatetős kicsi kunyhó az a ház, 
hol én lakom.
A mi libánk fehér tollú, nem aranyos 
a cicánk!
De ott lakik két testvérem, édes-
apám, jó anyám.
Ha ölelnek, ha csókolnak, fejem rájuk 
hajthatom
Szalmatetős kicsi kunyhóm,
A világért nem adom!

Reményi Ferencné

2016-ban is megtartottuk az Asz-
szonyfarsangot a Múzeumban. Már 
hagyománya van a rendezvénynek 
Csákváron. Kunstár Béla köszöntöt-
te a résztvevőket és pár mondattal 
bemutatta ennek a népszokásnak a 
lényegét.

Egy évben egyszer az asszonyoknak 
is jogukban állt mulatni. Így mi is ezt 
tettük. Szép számban voltunk jelen, 
asszonyok, gyerekek és egy-két férj 
is. Sokan közülünk be is öltöztek. Volt 
lepke, Ludas Matyi, madárijesztő, 
kiskalóz, angyalka, cica. Mi két barát-

nőmmel, Gécsné Erzsikével, Szorgné 
Sárikával úttörőnek öltöztünk fel és 
korabeli énekekkel szórakoztattuk a 
résztvevőket.

Egyesek finom sütivel, mások szend-
viccsel üdítővel és a régi hagyományt 
őrizve finom borral érkeztek. Sikere 
volt a farsangi fánknak!

Mindenki nagyon jól érezte magát, 
köszönet a szervezőknek! Várjuk a 
jövő évi asszonyfarsangot, hogy mu-
lathassunk újra.

Turbucz Olivérné Erzsike

Asszonyfarsang a Múzeumban
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Eseménynaptár
2016.3.1. – 2016.4.30.

VÁROSI ESEMÉNYEK
Március
11.  12.00    Honvéd sírok koszorúzása  ● Temető
12.  17.00    Fotó kiállítás megnyitó  ● Csákvár Emlékház
15.  10.00    Március 15-i ünnepség ● Esterházy Iskola tornaterme
18.  10.00    Madarak és fák napja területi forduló ● Geszner ház
18.  16.00    Tojásfestés - Főtt tojást mindenki hozzon magával!● Fazekas Emlékház
19.  17.00    Fotókiállítás ● Csákvár Emlékház
20.    9.00    Csák Nap ● Életfa ● balazs@versegi.hu
30.  17.00    Beszélgetés Gárdos Péter: Hajnali láz című könyvéről  

● Csákvár Emlékház

Április
  6.   17.00    Beszélgetés az egyháztörténetről  ● Csákvár Emlékház
  8.   16.00    KáVé a könyvtárban  ● Floriana Könyvtár
  9.                   Városszépítő nap (tervezett dátum)
  9.   17.00    Csákvár a képzőművészetekben kiállítás ● Csákvár Emlékház
23.                  Dr. Csányi László Gyermekkórus Találkozó és Emlékünnepség

● Katolikus templom, Csákvár Emlékház
28.  14.30    Mesemondó verseny  ● Házasságkötő terem

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:  hétfő-péntek  09.00 – 13.00
Telefon 30-3323706, (22) 354-369

Az Istentiszteletek általános rendje
Szentmisék: hétfő 18:00, szerda 7.00

szombat (vasárnapi előesti mise) 17.30;  vasárnap 11.00
Igeliturgia, zsolozsma és áldoztatás: kedd 18:00
Szentségimádás:  hétfői szentmise után (alatta gyóntatás) és csütörtök 
19.00
Rózsafüzér:  hétfő, kedd, péntek  17:30, szerda 6.30, szombat 17.00;

vasárnap 10.30 és 17.00

MÁRCIUS
6.         Nagyböjt 4. vasárnapja 
13.      Nagyböjt 5. vasárnapja – országos gyűjtés a Szentföld javára
20.      Virágvasárnap
Húsvéti szent három nap: 
24.      Nagycsütörtök: esti mise az utolsó vacsora emlékére, virrasztás 
25.      Nagypéntek: 15.00 órakor keresztút, este Urunk szenvedésének 

ünneplése - igeliturgia, hódolat a szent kereszt előtt, áldozás
26.      Nagyszombat: a szent sír látogatása - az egyház Urunk sírjánál időzik,
este Húsvétvasárnap vigíliája -  virrasztás a szent éjszakán: nagyszombati 
feltámadási szertartás és szentmise, amely a hagyományos húsvéti körme-
nettel fejeződik be
27.      Húsvétvasárnap: Urunk feltámadása
28.     Húsvéthétfő

A nagyböjt péntekein templomunkban keresztúti ájtatosságot végzünk.

Református Egyház
A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége: 8083 Csákvár, Kálvin u. 9.  

Telefon: 06-22-354-071

Folyamatos a hitoktatás! Kérjük a kedves Szülőket, kísérjék figyelemmel, 
hogy gyermekük a keddi hittanórán részt vegyen.

A Lorántffy Református Óvodába és Bölcsődébe folyamatos a felvétel, 
érdeklődni lehet az alábbi címen: Csákvár, Szent István u. 2. 
Tel.: 06-22-254-071. Szeretettel várunk minden kisgyermeket!

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Péntek        17.15   áhitat a Kálvin Otthonban
Vasárnap     9.00   kórházi istentisztelet
Vasárnap     9.30   diák-istentisztelet
Vasárnap   10.00   istentisztelet
Vasárnap   10.45   konfirmációi foglalkozás

MÁRCIUS
13.  10.00   Megemlékezés az 1848-as szabadsághacról

Koszorúzás Kovács Mihály 48-as honvéd tizedes emléktáblájánál
20.  10.00    Virágvasárnapi istentisztelet,

Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulására emlékezve
25.  10.00   Nagypéntek – úrvacsorai istentisztelet, 

emlékezve Jézus Krisztus golgotai áldozatára
27.  10.00   Húsvét első napja – ünnepi istentisztelet, úrvacsorával 
27.  15.00   Húsvéti legátus szolgálata
28. 10.00   Ünnepi istentisztelet, úrvacsorával

A református parókia a közeljövőben felújításra kerül, erre a célra köszönet-
tel fogadjuk az adományokat. 
Számlaszám: 11736020-29908299-00000000

Március 
Március 
Március
Március
Március
Április

10. cs.
17. cs.
21. h.
24. cs.
31.cs.
4. h. 

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

Konfirmálás
Konfirmálás (ism.)
Március 15-i ünnepség
Március 15-i ünnepség
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

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

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Evangélikus  Egyház
MÁRCIUS
  6.  11.00   Úrvacsorai istentisztelet  (vasárnap)
  7.  18.00    Asszonykör (hétfő)
  9.  18.30   Férfikör (szerda)
11. 16.30   Bibliaóra  (péntek)
13. 11.00   Családi istentisztelet  (vasárnap)
16. 19.00   Böjti énekelt liturgiás úrvacsorai istentisztelet 

– igét hirdet Ittzés János ny. püspök (szerda)
18. 16.30   Bibliaóra (péntek)
20. 11.00   Virágvasárnapi istentisztelet (vasárnap)
21. 18.00   Nagyheti istentisztelet (vasárnap)
22. 18.00   Nagyheti istentisztelet (kedd)
23. 18.00   Nagyheti istentisztelet (szerda)
24. 18.00   Nagycsütörtöki úrvacsorai istentisztelet (csütörtök)
25. 18.00   Passióistentisztelet úrvacsorával (péntek)
27.  11.00  Húsvét ünnepe ● Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
28  11.00   Szórványistentisztelet Alcsúton (hétfő)

ÁPRILIS
  3.  11.00  Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
  3.  18.00  Zenés áhítat: Galgagutai Evangélikus Énekkar (vasárnap)
  8.  16.30  Bibliaóra (péntek)
10. 11.00  Családi istentisztelet (vasárnap)
13. 18.30  Férfikör (szerda)
Március hó igéje:
Jézus mondja: „Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradja-
tok meg az én szeretetemben!”
(Jn 15,9)
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2016. február 20-án immár 14. al-
kalommal rendezték meg Tatán az 
Országos Gasztronómiai Versenyt, a 
Farsang kupát.

A csákvári Csuta Cukrászda ismét 
két díjat hozott el. Végvári Csaba, 
cukrászmester ezüstérmet kapott 
cukrász kategóriában. Számos felté-
telnek kellett megfelelnie.  Külön ki-

emelték, hogy süteményei nem csak 
szépek, de nagyon finomak is voltak. 
Fűrész Tibor cukrászt pedig cukrásza-
ti artisztika kategóriában „A tavasz 
sodrása” című vitorlás hajó díszmun-
kájáért bronzéremmel jutalmazta a 
szigorú zsűri.

További sikereikhez jó egészséget és 
kitartást kívánunk!

Nagy örömmel osztjuk meg Önökkel, 
hogy a csákvári mentőállomás új men-
tőjárművet kapott. Végre mi is az új 
flotta egyik gyöngyszemét használhat-
juk.

Nagy előrelépés ez a korábbi modell-
hez képest. Kívülről is elsőre látszik, 
hogy sokkal nagyobb. Ez főképp a be-
tegellátásban jelent nagy változást. A 
jármű új megkülönböztető rendszere 
nagyobb biztonsággal hívja fel magára 
a figyelmet. Erős LED villogói - melyek 
a jármű mind a négy oldalán megtalál-
hatóak - és hangosabb szirénája miatt 
sokkal messzebbről észlelnek minket 
a közlekedés résztvevői. Ha ez nem 
volna elég, egy beépített légkürttel 
ad nyomatékot gépkocsivezetőnk to-
vábbhaladási szándékának. Motorja 
sokkal erősebb, így gyorsabban érünk 
vele a helyszínre sürgős esetben, me-
netstabilizáló és modern fékrendszere 
a könnyebb vezethetőséget teszi le-
hetővé. Infra tolatókamerát is kapott 
a jármű, mely nagyban megkönnyíti 
a szűk helyeken való megfordulást. A 
gépkocsivezető egy vezérlőpanel se-
gítségével erős LED lámpákat tud kap-
csolni mindkét oldalon, valamint hátul. 
Az egységgel kezeli a megkülönböztető 
jelzést is, melyet a kormány mellett 
könnyedén elér.

A betegtér űrkorszaki az előző men-
tőnkhöz képest. LED lámpái nappali 

fényt biztosítanak. Automata klímájá-
val a beteg kényelméhez igazíthatjuk 
a hőmérsékletet. A hordágy oldalra is 
mozgatható, a sérült így három oldal-
ról is hozzáférhetővé válik. Különféle 
fektetési módokban tudjuk rögzíteni 
a fekvőfelületet, az ellátás igényének 
megfelelően.  Tartórekeszek és fiókok 
sokasága tárul elénk. Most már el tud-
juk helyezni mentéstechnika eszköze-
ink teljes repertoárját, és nem kell sak-
kozni, hogy az ápoló is le tudjon ülni a 
kocsiban. Egy infúziómelegítő is beépí-
tésre került, ami elengedhetetlen, ha 
télen kihűlt beteghez riasztanak min-
ket. Már nem kell bogoznunk a gumi-
slagot, ha oxigént akarunk adni, mert 
az a beteg feje fölötti rekeszből hozzá-
férhető. Magas belterének köszönhe-
tően nem kell görnyedve dolgoznunk. 

Egy színes LCD panelről kezelhetjük az 
egész betegteret, a lámpáktól a klímán 
keresztül az infúzió hőmérsékletéig, 
közvetlenül mellette az oxigénáramlás 
sebességét és az állófűtést állíthatjuk 
be. A beltér anyagválasztása lehető-
vé teszi a könnyű tisztítást és a hosz-
szú élettartamot, ezen kívül impozáns 
megjelenést ad.

Reméljük, elnyerte tetszésüket szuper 
járgányuk. Tavasszal, a mentők napján 
személyesen is megtekinthetik, egyéb 
körülmények között, reméljük, nem 
találkozunk. Jó egészséget kívánnak a 
csákvári mentőállomás dolgozói!

Új menetőjármű 
Csákváron

Kincskereső
Ismét szép sikerek
a Csuta Cukrászdában

Fazekas Zoltán
madarai

A csákvári Fazekas Zoltán évek óta 
foglalkozik madarakkal. Idén január-
ban jelentős tenyésztői eredménye-
ket ért el:
„Székesfehérváron január 9-10-
én Törpe-cochin tyúkom Kiállítás 
győztes lett és Német Kiállítási ga-
lambom Tiszteletdíjat érdemelt. A 
Vértesszőlősi Kiállításon január 30-
31-én Törpe-cochin kakasom Fel-
ajánlott díjat kapott. Német Kiállí-
tási galambom és Törpe-wyandotte 
Kakasom 97 pontal Kiállítás győztes 
címet érdemelt.

Baromfiból három fajtát tenyésztek, 
ebből az első és legnagyobb szám-
ban tartott a Törpe-cochin, ővelük 
értem el eddig a legtöbb eredményt, 
igaz őket tenyésztem legrégebben. 
Második fajta a Törpe-wyandotte, ők 
annyira nem elterjedtek, és a harma-
dik a Törpe-brahma, őbelőlük is csak 
az óriás változata ismert legjobban. 
Galambból két fajtát tenyésztek, a 
Német Kiállítási galambokkal kezd-

tem a galambászást még négy éve. 
Majd tavaly év végén Német Mode-
nai galambokat szereztem be, velük 
most lesz az első tenyésztési évem.
További céljaim, hogy ha lehet még 
több eredmény elérni mind a te-
nyésztésben, mind a kiállításokon, 
és eljutni még nagyobb és nevesebb 
kiállításokra ered-
ményekben gaz-
dagon.”

Sikereihez gra-
tulálunk és kí-
vánjuk, hogy 
elképzelései 
valóra vál-
janak!

e g y é n i s é g  é s  e l e g a n c i a
EGYEDI-,  ELEGÁNS-, MÁRKÁS-, ANGOL

HASZNÁLT RUHÁK KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN 

   Női-, férfi és gyermek ruhák:
      •Lovaglónadrágok minden méretben
       •Mellények, pulóverek, pólók
       •Ingek, blúzok, szoknyák              
       •Alkalmi nadrágok, farmerek      
       •Női zakók, dzsekik, szabadidőruhák

       Lakástextília
       •Függönyök, sötétítők, csipkék
       •Ágytakarók, paplanok, plédek, párnák
       •Asztelterítők, dekoranyagok

   Címünk: Csákvár, Kertész utca 15.
   Honlap: www.angolrozsa.hu
   Tisztelettel és szeretettel: 
   Árki Tünde (0620)2299-242

NYITVATARTÁS
H-P: 9-11;14-17
Szo.: 9-12
Vasárnap: ZÁRVA

Angol rózsA
használtruhabolt
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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
Szverle Balázs

Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit

Szerkesztő bizottság  külsős tagjai:
Majorné Kiss Mónika

Némedi István
Szakál Borostyán

E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: április 1.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések
Számítógépek szervizelése, karban-
tartása. 0670/548–1602

Albérlet kiadó! 06 20/ 323–1544

Használt satupad eladó, kézi köszö-
rűvel. Méretek: szé: 1910 mm, ma: 
1000 mm, mé: 760 mm. Irányár: 
20.000,- Ft. Ugyanitt villanymoto-
ros 10-es húsdaráló (hajtóműházas, 
220/380V) szintén eladó.
Érd.: 06-20/262-1528

Francia nyelvoktatást vállalok. Érd.: 
Fendrich Veronika 0630/ 988–2726

Kárpitos munkát vállalok!
Tel.: 0630/226-4245

APRÓHIRDETÉS

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Plahi Ferenc temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek el, és fájdalmunkat enyhí-
teni igyekeztek.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Setét Dánielné temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Szabó Sándor temetésén 
részt vettek,  sírjára koszorút, virágot 
helyeztek. 

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

CSÁKVÁRKÚT
GÁZOLAJ, AUTÓSBOLT

ÉS ITALLERAKAT

Ünnepi  nyitva tartás!
Március 14-15.    7.00-19.00
Március 28.          7.00-19.00

Kedves Gazdálkodók, Fuvarozók,
illetve mennyiségi gázolaj fogyasztók!

A Csákvárkút mind amellett, hogy kiváló minőségű osztrák 
finomítóból származó gázolajat forgalmaz,

a nagyobb mennyiségű felhasználóknak
JELENTŐS kedvezményt kíván biztosítani.

Kérem, hogy akinek felkeltettük érdeklődését, az egyeztetés 
céljából keressen a következő telefonszámon:

20/324-2019
Boros Gábor

Az Autósbolt tavaszi akciója:
olajszűrő, olaj, üzemanyagszűrő, pollenszűrő

együttes vásárlása esetén a végösszegből
15% árengedményt adunk.

Csákvárkút- Gázolaj, Autósbolt és Itallerakat               
Csákvár, Kossuth utca 58.  tel:20/334-9994

M E G N Y I T O T T U N K

Játék – Könyv – Ajándék

Csákvár, Szabadság tér 11. 
Szolgáltatóház

A gyerekek egészséges,
harmonikus fejlődéséhez
szükséges játékeszközök,
képességfejlesztő játékok,
mozgásfejlesztést elősegítő

eszközök.
udvari játékok,

logikai játékok, bábok,
társasjátékok,

játékhangszerek,
mesekönyvek,

ifjúsági irodalom,
gyermek cd-k,

kerámiák,
gyertyák,
kosarak

húsvéti ajándékötletek

Nyitva tartás: 
H – P: 8 – 12; 13 – 18

Szombat: 8 – 13
„ …mert a kéz amely a bölcsőt ringatja, 
a világot is igazgatja.” 

(William Ross Wallace)

Játék Kupac

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 Tűzoltó Egyesület   18484009-1-07
Floriana Könyvtár    15365965-1-07
Polgárőrség     18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány  18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evang. gyülekezet)  18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület     18480098-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület  18501616-1-07

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

www.kabelsat.hu 
(22) 375-000

Internet Csak Internet Ktv vagy Telefon 
előfizetés esetén

KTV és Telefon 
előfizetés esetén

Kábelnet Start+ (3 mbps/ 0.5 mbps) 2 490 Ft 1 990 Ft 1 990 Ft

Kábelnet 10 (10 mbps/ 1 mbps) 3 990 Ft 3 590 Ft 2 990 Ft

Kábelnet 20 (20 mbps/ 2 mbps) 4 990 Ft 4 590 Ft 3 990 Ft

Kábelnet 30 (30 mbps/ 5 mbps) 5 990 Ft 5 590 Ft 4 990 Ft

Kábelnet 50 (50 mbps/ 10 mbps) 6 990 Ft 6 590 Ft 6 590 Ft

Tv+Internet+Telefon a Kábelsat-2000 Kft-től 
89 digitális és 24 HD csatorna már 2850 Ft-tól 

(Internet és Telefon előfizetés mellett) 

Kedvező árú, stabil internet csomagok 

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2016. február 12-én  Huber Noémi 
Mária   a Hunyadi utcába,

2016. február 22-én Katona Hunor 
Zoltán a Jókai utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

APRÓHIRDETÉS

iPhone telefonok javítását vállalom. 
(4, 4S, 5 modellek előnyben.)
Akit hívj:
Horváth Csaba
+3630/ 512- 7876


