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

Az 500 éves reformáció alkal-
mából rendezett csákvári ese-
ménysorozat programjáról ol-
vashatnak.

Az indoklással ellátott javas-
latokat személyes beadással 
vagy e-mailben 2017. decem-
ber 8. 16 óráig várják.

Az 1956-os forradalom Magyaror-
szág népének a sztálinista diktatúra 
elleni forradalma és a szovjet meg-
szállás ellen folytatott szabadsághar-
ca volt Ennek megünneplésére gyűl-
tünk össze a házasságkötő teremben 
október 23-án.
Illés Szabolcs, Csákvár város pol-
gármestere ünnepi beszédében 
párhuzamot vont az 1848-as és az 
1956-os forradalom és szabadság-
harc eszmeisége között. Mindkét 
esemény világraszóló és leverésük-
ben is győztes forradalom volt, me-
lyek üzenete: összefogva, hatékony 
nemzeti egységet teremtve ez a kis 
ország ki tudta vívni szabadságát. A 
szabadságért a legkilátástalanabb 
helyzetben is vállalni kell a küzdel-
met, a hatalom hazugságát pedig a 
legvéresebb megtorlás sem emelhe-
ti az igazság helyébe. Kitért történel-
münk legkiemelkedőbb 20 napjának 
eseményeire, majd Camu 1957-es 
szavait idézte „ A legázolt, bilincs-
be vert Magyarország többet tett 
a szabadságért és igazságért, mint 
bármelyik nép a világon az elmúlt 
húsz esztendőben.„ Hangsúlyozta az 
összefogás, együtt munkálkodás el-
engedhetetlen fontosságát, a jövőnk 
közös építését. „Ahelyett, hogy min-
dent bírálgatnánk, ahelyett, hogy a 
körülményeket és az embereket ne-
künk tetsző alakzatba próbálnánk 
hajlítgatni, a béke útján nyugodtan 
és egyszerűen haladhatunk. Vala-
hányszor meglepetést hoz az élet, az 
első dolgunk ezentúl az legyen, hogy 
fölkeressük szívünkben a béke he-
lyét.” ( Gerald G. Jampolsky) Amikor 
a szeretet hatalma legyőzi a hatalom 
szeretetét, a világ meg fogja ismerni 
a békét. Ezzel lehetünk méltók a for-

radalmak és szabadságharcok hősei-
nek emlékére.
Az ünnepségen fellépett a Cimborák 
Férfikórus Orosz Éva karnagy veze-
tésével. Áprily Lajos versét Knausz 
Réka előadásában hallhattuk. Az Es-
terházy Móric Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola tanulói 
a „Tisztakezűek” című történetet ad-
ták elő.
Ezen a jeles napon került sor a nyug-
díjba vonuló közalkalmazottak kö-
szöntésére, kitüntetések átadásra, 
melyeket Illés Szabolcs polgármes-
tertől vehettek át a díjazottak. Csák-
vár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete nyugdíjba vonulása 
alkalmából köszönetét fejezi ki az év-
tizedeken át áldozatosan végzett pe-
dagógusi munkájáért Balikáné Gútai 
Klárának, Buncsák Istvánnénak, 
Gernhardt Klárának, Nyigri Gyuláné-
nak, Zsebőkné Barta Katalinnak; az 
évtizedeken át áldozatosan végzett 
nevelői munkájáért Vidermann Lász-
lónénak, Botkáné Mátyus Évának; és 
az évtizedeken át felelősségteljesen 
végzett munkájáért Jenei Jánosné-
nak.
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Csákvár Város 
Közoktatásáért Emlékplakettet ado-
mányozott Zsebőkné Barta Katalin 
és Buncsák Istvánné pedagógu-
sok részére., Csákvár Város Óvodai 
Neveléséért Emlékplakettet pedig 
Vidermann Lászlóné és Botkáné Má-
tyus Éva óvónők részére.
Az ünnepség a Hősi Emlékműnél ért 
véget mécses gyújtással és koszorú-
zással, melynél a Bicske Járás önkén-
tes területvédelmi tartalékos katonái 
álltak sorfalat.

SZ.H.Zs.

Forradalmi megemlékezés
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Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2017. október 
30. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését, amelyen a két 
ülés között végzett munkáról és a 
lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentés elfogadása 
után tájékoztató hangzott el a tele-
pülés köztisztasági helyzetéről, majd 
pedig az önkormányzati infrastruk-
túra (víz, szennyvíz, közvilágítás) el-
látottságról. Ezt követően elfogad-
ta a testület a Mese-Vár Óvoda és 
Bölcsőde 2017/2018. nevelési évre 
szóló munkatervét, valamint az ön-

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2017. október 
25. napján tartotta munkaterv szerin-
ti rendes ülését, amelyen napirend 
előtt Kovács Tibor képviselő az Ügy-
rendi Bizottság külsős tagja, Ágoston 
Csaba vagyonnyilatkozat tételi köte-
lezettségének határidőre teljesítésé-
ről és köztartozásmentes adatbázis-
ba történő felvételéről számolt be. 
Az erről szóló határozat, az ülés na-
pirendje, valamint a lejárt határidejű 
határozatokról szóló tájékoztató és a 
polgármester két ülés között végzett 
munkájáról szóló beszámoló elfoga-
dását követően döntés született a 
szociális célú tüzelőanyag vásárlás-
hoz kapcsolódó támogatásról szóló, 

A csákvári képviselő-testületi ülés hírei

Ülésezett a bodméri Képviselő-testület

kormányzat által benyújtott és fo-
lyamatban lévő pályázatokról szóló 
októberi beszámolót. 

Döntés született a Településképi 
Arculati Kézikönyvet készítő Z.É. 
Műhely Területfejlesztési és Urba-
nisztikai Tervező Kft. szerződésének 
módosításáról, továbbá a Kézikönyv 
hatósági véleményeztetésre bocsá-
tásáról, parkoló és járda építéséről 
az Ady Endre utcai óvodában. Ezután 
a képviselő-testület tulajdonosi hoz-
zájárulását adta ahhoz, hogy a Vértes 
Múzeum épületén az udvar felől ajtó 

nyitására kerüljön sor. Elfogadták a 
képviselők a Magyar Államkincstár 
utóellenőrzési intézkedési terveinek 
végrehajtásáról szóló beszámolót, 
majd az ahhoz szükséges forrás biz-
tosításával döntöttek az Ébner-ház 
közmű csatlakozásáról. Végül, a nyílt 
ülés utolsó napirendjeként határoz-
tak a képviselők a 80 éven felüliek 
karácsonyi ajándékozásának főbb 
kérdéseiről és az ajándékcsomagok 
beszerzésének pályáztatásáról.

A nyílt ülést követő zárt ülésen agrár-
kamarai fellebbezésről, részletfizeté-

si kérelemről és kártérítési igényről 
tárgyaltak és döntöttek a képviselők.

A képviselő-testület nyilvános ülésén 
készült felvétel a Csákvári TV-ben 
látható, míg az ülés jegyzőkönyve az 
önkormányzat hivatalos honlapján 
(www.csakvar.hu) olvasható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

166/2017. (IX. 27.) határozat vissza-
vonásáról, a hulladékszállítási köz-
szolgáltatás jövőjéről szóló határozat 
elfogadásáról. Utóbbiban a Képvise-
lő-testület kifejezte azon szándékát, 
hogy a korábbi szolgáltató helyett a 
Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel köt köz-
szolgáltatási szerződést a hulladék-
szállítási közfeladat ellátására.

Határozatot hozott a Képviselő-tes-
tület a településképi arculati ké-
zikönyv hatósági véleményezésre 
bocsátásáról, a Magyar Államkincs-
tár utóellenőrzése alapján készült 
intézkedési terv végrehajtásáról és 
címerhasználat engedélyezéséről a 

Bodméri Református Egyházközség 
részére. Végül döntöttek a képvise-
lők a 037/6 hrsz.-ú út kijelöléséről, 
a 02/5 és 02/6 hrsz.-ú ingatlan, vala-
mint a 02/7 hrsz.-ú ingatlan 4/8 ré-
szének víztározó kialakítása céljára 
történő megvásárlásáról.

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

Katona László 
polgármester

A Csákvár Ifjúsági Díja elismerő cím 
átadására 2018. januárjában, a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából meg-
rendezésre kerülő ünnepségen kerül 
sor. Az elismerő cím alapításával és 

Javaslattétel Csákvár
Ifjúsági Díja elismerő címre 

illetve a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésével 
kapcsolatos közszolgáltatás kötele-
ző igénybe vételéről szóló rendelet 
megalkotásáról.

A település köztisztasági helyzetéről 
szóló tájékoztató tudomásul vétele 
után a képviselők elfogadták a téli hó 
eltakarítási és síkosság-mentesítési 
feladatok ellátásáról szóló testületi 
határozatot, amelynek értelmében 
továbbra is ifj. Kiss László végzi el ezt 
a feladatot a település közterületein. 
Döntés született ezután az idősek és 
gyermekek karácsonyi ajándékozá-
sáról, az idősek karácsonyi ünnep-
ségére fellépő meghívásáról szóló 

adományozásával az önkormányzat 
elismerését fejezi ki azoknak, akik a 
tanulás, a sport és szabadidős prog-
ramok kulturált, hasznos eltöltése 
terén kimagasló eredményeket értek 

el, s e teljesítményükkel Csákvár vá-
ros jó hírét öregbítették és követen-
dő példát állítottak a jövő generációk 
számára. Az elismerő címből évente 
legfeljebb kettő adományozható. 

Csákvár Ifjúsági Díja elismerő címben 
részesíthető a 25. életévét be nem 
töltött magyar állampolgár csákvári 
lakos, illetve csákvári csoport, szer-
vezet, amelynek tagjai a javaslatté-
telre rendelkezésre álló határidőig a 
30. életévüket még nem töltötték be. 
A díj odaítéléséről a Képviselő-testü-
let dönt, a díjazott személyére bárki 
javaslatot tehet. 

A személyi javaslatok benyújthatók 
az önkormányzati kitüntetések, díjak 
alapításáról, adományozásuk rend-
jéről szóló 24/2016. (X. 28.) önkor-
mányzati rendeletben foglaltakkal 
összhangban: Illés Szabolcs polgár-
mesternek címezve - személyesen 
a Csákvári Közös Önkormányzati Hi-
vatal információs pultjánál, vagy a 
titkarsag@csakvar.hu e-mail címre 
küldve - 2017. december 8-án 16 
óráig. 

Csákvár Város Önkormányzata
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A Hírmondó hasábjain több ízben 
adtunk már tájékoztatást az állat-
tartással kapcsolatos szabályokról, 
legutóbb az ebtartás megváltozott 
szabályaira hívtuk fel a figyelmet. 

Most a mezőgazdasági haszonállat-
tartás került a közérdeklődés közép-
pontjába. 

Bár az állattartás hatósági szabályo-
zásával tíz jogszabály is foglalkozik, 
a haszonállatok tartásáról – az álta-
lános rendelkezéseken és a szakmai 
normákon túl – kevés konkrét köve-
tendő szabályt találunk.

Kifejezett rendelkezése az élelmi-
szerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló törvénynek, hogy mezőgazda-
sági haszonállat tartása önkormány-
zati rendeletben nem korlátozható. 
Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne 
lehetne fellépni a méltányolható la-
kossági érdekek védelmében.

Általános előírás, hogy állatot tarta-
ni csak az állatvédelmi törvényben 
és az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló törvényben elő-
írtaknak megfelelő helyen és módon 
szabad, valamint, hogy az állatok 
tartása nem veszélyeztetheti az em-
berek és állatok egészségét, jólétét, 
nem károsíthatja a környezetet. Az 
állattartás korlátozása azonban csak 
állat-egészségügyi, közegészség-

Jól felszerelt, műszakilag karban-
tartott állapotú kerékpárral a télbe. 
Közeleg a tél, rövidülnek a nappalok 
– egyre később világosodik és egyre 
korábban sötétedik.

Csákváron, városunkban bizony sok 
kerékpár közlekedik rossz műszaki 
állapotban. Kopott gumikkal, széteső 
vázakkal és kivilágítatlanul szágulda-
nak bele a homályba. Minden sofőr 
rémálma, ha elékerül valahonnan a 
semmiből, egy kivilágítatlan fekete 
tömeg (netán, még mint a kígyó hul-

Tájékoztató az állattartásról
ügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, 
illetve természetvédelmi indokkal 
történhet.

Milyen konkrét lehetőségek vannak 
a lakosság védelmében?

A települések helyi építési szabályai-
ról alkotott rendeletek tartalmazhat-
nak állattartással kapcsolatos korlá-
tozó szabályokat.

A települési önkormányzat jegyzőjé-
nek az állatok védelmével kapcsola-
tos hatásköreiről szóló kormányren-
delet felhatalmazza a jegyzőt, hogy 
az állatvédelmi és az állattartási 
szabályok megsértése esetén meg-
határozott cselekmény végzésére, 
tűrésére vagy abbahagyására kö-
telezheti az állattartót az állatok 
védelme érdekében, de a jegyző az 
állatvédelemre, valamint az állattar-
tásra vonatkozó szabályok megsér-
tése esetén az állattartást korlátoz-
hatja, és meg is tilthatja.

Ilyen súlyos szankciókra csak az ál-
lattartásra vonatkozó szabályok sú-
lyos megsértése esetén kerülhet sor, 
amely elrettentő esetekkel a médi-
ában találkozhatunk olykor, de nem 
jellemzőek közvetlen lakókörnyeze-
tünkre. Gyakoribbak a kisebb, néha 
apróságnak látszó, de bosszantó, 
huzamosan érzékelve pedig elvisel-
hetetlennek tűnő kellemetlenségek, 

a szag, a zaj. Ilyen akkor is előfor-
dulhat, ha az állattartó a szakmai, 
állat-egészségügyi és állatvédelmi 
szabályokat messzemenően betartja, 
s nincs jogalapja a hatósági korláto-
zásnak.

A mezőgazdasági haszonállatokra is 
érvényes a szabály, hogy az állatot 
úgy kell tartani, hogy az állat tartá-
sa a környező lakóközösség kialakult 
élet- és szokásrendjét tartósan és 
szükségtelenül ne zavarja. A hang-
súly itt a tartósságon és a szükségte-
lenségen van. Például ha az állattartó 
a marhatrágyát a szakmai szabályok 
szerint tárolja és annak szaga a szom-
szédban időnként mégis érezhető, 
önmagában még nem jogellenes. Ak-

kor van jogalapja egy birtokvédelmi 
korlátozásnak (tiltásnak), ha a szag 
viszonylag rendszeres vagy tartós és 
más tárolási megoldással a szomszéd 
zavarása elkerülhető lenne, például 
úgy, hogy a gazda a saját és nem a 
szomszéd ablaka elé telepíti a trágya-
dombot. A birtokvédelmi eljárás ille-
tékköteles kérelemre indul, a döntés 
a kérelmező által benyújtott bizonyí-
tékok alapján történik.

De ez már egy másik tájékoztató té-
mája lehet.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Láss és lássanak!

lámvonalba közlekedik), csoda hogy 
még nem történt gázolás.  

A rendőrség még türelmes, előzzük 
meg a balesetet, bírságot. 
Kérjük, készítsék fel járgányaikat a 
biztonságos közlekedésre.

Aki 2017. november 12. és 2017. 
december 14. – e közötti időben ke-
rékpár világítást és egyéb a kerékpá-
ros biztonságos közlekedését segítő 
felszerelést vásárol. A Polgárőrség 
felhívásával megjelölt boltban, aján-

dék sorsjegyet kap vásárláskor. Két 
értékes ajándékot sorsolunk ki. 

A sorsolásra a Csákvári Önkormány-
zat Képviselő Testülete decemberi 
ülésén kerül sor.
Az ajándékok átadása a Csákvári Pol-
gárőr Egyesület Évzáró ülésén törté-
nik. A nyerteseket időben értesítjük.

Sok sikert, biztonságos közlekedést 
kívánunk.

Csákvári Polgárőrség

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2017. október 1-jén Mérai Antónia a 
Pataksor utcába,
2017. október 7-én Mészáros Szófia 
Pálma az Ady Endre utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír
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Képünk van róla

Október 7-én az Esterházyak tiszte-
letére rendezett sétáló hangverseny 
utolsó állomására, Gannára és Pá-
pára érkezett az Összhang Kamara-
kórus, Kunstár Béláné vezetésével. 
Kirándulást kedvelő útitársak is velük 
tartottak. 

Gannán, a kis bakonyalji településen 
a helyi polgármester volt az idegen-
vezetőnk a katolikus templomban 
és az Esterházy mauzóleumban. A 
templomot Esterházy Miklós építtet-
te és 1818 nyarán szentelték fel. Alat-
ta félig a földbe süllyesztve helyezke-
dik el a kör alaprajzú kripta. 

A templom hajójában megra-
gadja a nézőt a centrális terek 
harmóniája,kupolája a római Pan-
theon kupolájának utánzata. Körben 
a fülkékben szobrok és dombormű-
vek helyezkednek el. A templomhajó 
főtengelyében szabadon áll a vörös 
márvány lépcsővel megemelt oltár, 
melyen Krisztus töviskoronáját tartó 
ülő Madonna szobra van. 

A kripta központi részén található 
márványoltáron kettős korpusz he-
lyezkedik el. Egy kereszten azért függ 

két Krisztus alak, hogy egyszerre két 
pap mondhasson szentmisét, egyi-
kük fehér miseruhában az élőkért, 
másikuk feketében a holtakért. A 
kripta az elmúlt másfél évszázad alatt 
kicsinek bizonyult, ezért Esterházy 
Móric 1936-ban bővíttette. 

A kriptában egy kivétellel az Ester-
házy család tagjai nyugszanak. A 19. 
század első felében készített kör-
szarkofágokat a század második fe-
létől díszes érckoporsók váltják fel, 
amelyeket családonként helyeztek 
el. Az egyik oldalfülkében pihennek 
a csákvári Esterházyak: Esterházy 
Alajos (Móric öccse), aki az első vi-
lágháború hősi halottja (korábban a 
csákvári Kávária Kápolnában nyugo-
dott,) Móric fiai: Mátyás (Péter apja) 
és Menyhért. Esterházy Móric em-
lékét egy latin nyelvű márványtábla 
őrzi, Esterházy Péter hamvai szintén 
itt pihennek. 

Az Összhang Kamarakórus úti céljá-
hoz híven a templomban és a mau-
zóleumban is bemutatta műsorát. 

Következő állomásunk Pápa volt. A 
város műemlékeiről, kultúrtörténeti 

2017. 10. 21-én a Vaskapu Hagyo-
mányőrző Egyesület által megszer-
vezett gyalogtúra (sétabot bejárató) 
népes társaságot mozgatott meg- 
családokat, kicsiket, nagyokat, nagy-
szülőket, baráti társaságokat. 

Öröm volt nézni a túrázókat, ahogy 
a túra teljesítése után kiéhezve, fá-
radtan ugyan, de vidáman a vaskapu 
dűlőbe megérkezve jó étvággyal fo-
gyasztották a bográcsos babgulyást 

és a helyszínen kemencében sült ke-
nyeret. Utána a lovas barátaink lova-
goltatták, kocsiztatták a társaságot. 
A Kárpátaljáról érkezett vendégeink-
nek nagy élményt jelentett ez a nap. 
Ők egy rövid harmonika, hegedűs és 
ének előadással kedveskedtek a je-
lenlevőknek.

Rendezvényünkre elfogadta meghí-
vásunkat és részvételével megtisztel-
te Tessely Zoltán országgyűlési kép-

viselő, Illés Szabolcs Csákvár város 
polgármestere. A Rahói és Császlóci 
vendégek örömmel fogadták a talál-
kozást és a baráti beszélgetést. A ren-
dezvényen jó volt látni a résztvevők 
jókedvét, szórakozását, beszélgeté-
süket. Igyekeztünk a mindenki szó-
rakozását, jó kedvét kiszolgálni, amit 
nagy örömmel tettünk.

Ezúton szeretnénk ismét köszönetet 
mondani azon segítőinknek és támo-
gatóinknak, akik segítségével sikerült 
megszervezni a rendezvényt:
Illés Szabolcs polgármesterúrnak a 
Kárpátaljai vendégek utaztatásának 
nagyvonalú támogatását.
Viszló Leventének a Kárpátaljai ven-
dégek elszállásolásában nyújtott ma-
gas színvonalú önzetlen segítségét.
Id. Kiss Lászlónénak (Mariska néni-
nek) a kemencében sült kenyér elké-
szítését.
Cservenkáné Szilvinek és Győri Va-
lériának a kenyérsütésben nyújtott 
nagyszerű munkájukért.
Salamon Gyöngyinek vendégek szál-
lásán nyújtott nagyszerű segítségét.
A Csákvári Természetjáró Egyesület-
től Boros Péternek, Dornyi Gergely-
nek és Dornyi Ágnesnek. 

Laci Bácsi Konyhája személyzeté-
nek a finom ételért Zelizi Andreá-
nak, Pállné Ágikának, Pálfi Sacinak, 
Csontosné Marcsinak.
Lovas barátainknak: Bakonyi Já-
nosnak, Magosi Istvánnak és 
lovastársaiknak
Zolnai Sándornak, aki a hangosítást 
és zenét szolgáltatta.
Ifj. Fehér Ferencnek és Németh Zsolt-
nak a padok elkészítésében nyújtott 
segítségért.
Kiss Péternek a bográcsfőzésnél nyúj-
tott segítségéért.
ifj. Györök Béláné Gabónak a tálalás-
nál nyújtott segítségért.
Anyagi hozzájárulással támogatták a 
rendezvényt: Denczinger János, Sóos 
Lajos.
Ódor György ízletes borral örvendez-
tette meg a felnőtteket.
Kiss Réka, Kiss Lászlóné, Takács Gá-
bor, Treuer Gábor és Bősze István az 
előkészületekben és a program alatti 
közreműködésével segített.

Tisztelettel megköszönjük az önzet-
len segítséget és támogatást!

Vaskapu Hagyományörző Egyesület

Sétáló hangverseny

a csákvári Esterházy kastélytól-Gannáig
nevezetességeiről ismert. A 16. szá-
zadban a magyar reformáció fontos 
őrhelye volt. 1531-ben alapított re-
formátus kollégiuma az egész Du-
nántúl egyik szellemi központjává 
emelte. 

Az Esterházy-kastély helyén eredeti-
leg Pápa végvára állt. Az utóbbi évek-
ben felújított kastély kiállításait te-
kinthettük meg. Először filmvetítésen 
ismerhettük meg a város történetét, 
majd a kápolnát kerestük fel. Ezután 
a barokk-kornak megfelelő öltözetű, 
parókás hölgyek fogadtak bennünket 
a kor beszédstílusában fogalmazták 
meg a mondandójukat és mutatták 

be a kis műsorukat Szépen felújított 
termeken haladtunk keresztül. Utol-
só meglátogatott helyiség az ebédlő 
volt gyönyörűen megterített asztal-
lal.  A kor szokása szerint marionett 
bábfigura búcsúzott a vendégektől. 
Majd az ősök képcsarnokát néztük 
végig. 

Ezután egy kis sétát tettünk a város 
hangulatos főterén, templomokat, 
nevezetes épületeket tekintettünk 
meg. Végül egy cukrászda meglá-
togatásával zártuk az élményekben 
gazdag kirándulást.

John Istvánné – Giesz Julianna

Nagy siker volt az oszi túra
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A Csákváron több évtizede hagyo-
mánnyá lett szüreti mulatság idén 
is remek hangulatban telt. Október 
10-én bíró és bíróné, kocsisok, lo-
vasok, kis cigányok, táncosok, zené-
szek, környékbeliek mind víg dallal 
és zeneszóval vonultak végig kisvá-
rosunk utcáin. Szenttamási Tibi kis-
bíró vidám hirdetését követően, a 
megszokott hét állomáson élőzene 
kísérettel énekeltek és táncoltak a 
fiatalok: a Dallam AMI néptáncosai 
és a népi ruhás lányok. A szülők étel-
lel és itallal várták a felvonulókat és 
érdeklődőket. Este 8 órától az Ester-
házy Iskola Szülői Munkaközössége 
és pedagógusai teltházas, jó hangu-
latú, reggelig tartó bált szervezett. A 

2017. október 6-án az aradi vértanúk 
tiszteletére rendezett megemlékezé-
sünkön azokra a magyar tábornokok-
ra emlékeztünk, akiket az 1848–49-
es szabadságharc leverése után, -az 
abban játszott szerepük miatt-  Ara-
don kivégeztek. A Hősi Emlékműnél 
tartott ünnepségen az Esterházy Mó-
ric Nyelvoktató Német Nemzetiségi 
Általános Iskola 7. osztályos tanuló-
inak adtak műsort. Felkészítő tanár-
juk Némediné Varga Judit és Metykó 
Zoltánné volt. Ezt követően Knausz 
Imre alpolgármester úr osztotta meg 
velünk ünnepi gondolatait.

szüreti bált a „magyar ruhás” nagy-
lányok tánca nyitotta meg, majd az 
iskola igazgatónője köszöntötte a 
mintegy 300 vendéget. Jankyné Kő-
vári Csilla igazgatónő „szövetséget 
kötött” a Lovasbarátok Köre vezető-
jével: Bakonyi Jánossal – aki társaival 
együtt több, mint 20 éve rendsze-
res résztvevői a szüreti felvonulása-
inknak - hogy a településünk nagy 
szemétszedésében minden évben 
együttműködnek. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani a szervezők ne-
vében mindenkinek, aki valamilyen 
módon hozzájárult ahhoz, hogy ilyen 
színvonalas szüreti mulatság jöhetett 
létre az idei évben.

Szüreti felvonulás és bál

Az 1848-49-es szabadságharc végét 
jelentő világosi fegyverletétel után 
a császári haditörvényszék ítélete 
alapján Aradon kivégezték a magyar 
honvédsereg 12 tábornokát és egy 
ezredesét, akik a bukást követően 
kerültek osztrák fogságba. Szintén 
ezen a napon végezték ki Pesten gróf  
Batthyány Lajost, az első magyar 
miniszterelnököt. A mártírok még a 
kivégzés előtti percekben is a hazát 
éltették. Az utókornak szánt utolsó 
mondataikat a Kárpátia Zenekar tol-
mácsolásában hallhattuk. Mielőtt 
elhelyeztük volna a kegyelet virága-
it, Damjanich imáját Csvercskó Tibor 
7.b osztályos tanuló olvasta fel. A ko-
szorúzáson a Csákvári Lovasbarátok 
Köre Egyesület állt díszőrséget.

A Vaskapu Hagyományőrző Egyesü-
let szervezésében egy színvonalas 
színpadi előadást tekinthettek meg 
az érdeklődők november 3-án a Fejér 
Megyei Szent György Kórház Csákvári 
Intézetének kultúrtermében. A Szent 
Mihály Szekere Vándorszínház által 

Aradi vértanúk

Az 1956-os forradalom leverésére emlékezve

bemutatott összeállítás címe: 1956 
nemzetünk „legtisztább áldozása”- 
volt. A mesterien válogatott műsor-
ban közreműködött Valter Ferenc, a 
Magyar Állami Operaház magánéne-
kese, Pregun Tamás zongoraművész, 
valamint Sebestény Bernát színész 
hallgató.
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Képünk van róla
500 éves Reformáció

Dr. Martinus Luther, vagy ahogyan 
mi magyarok ismerjük Dr. Luther 
Márton pap, teológiai professzor és 
Ágoston-rendi szerzetes 1517. októ-
ber 31-én szögezte ki a wittenbergi 
vártemplom kapujára 95 tételét, me-
lyeket a búcsúcédulák árusításával 
kapcsolatos visszaélések ellen fogal-
mazott meg. Luther nézetei végigsö-
pörtek egész Európán. A wittenbergi 
egyetemen Luther a Szentírást ta-
nította és magyarázta: a Bibliában, 
Isten Igéjének tükrében ismerte fel 
kora egyházának téves szokásait. 
Ám Luther nézeteire akkor Rómának 
csak egy reakciója volt: Luther vonja 
vissza tételeit.

Luther nem egy új egyházat akart lét-
rehozni, egyházszakadást sem akart, 
hanem azt, hogy az Anyaszentegy-
ház visszatérjen a bibliai, krisztusi 
alapokhoz. Róma a kiátkozás mellett 
döntött.

500 év telt el. Sok harccal, háború-
val, mártírokkal mindkét oldalon. 
De hálásak lehetünk Istennek, hogy 
2017-ben a reformációért, az egyház 
megújulásáért nem csak mi, evangé-
likusok és a reformátusok, hanem a 
katolikus egyházzal együtt adhattunk 

hálát Csákváron. Okt. 26-28-ig es-
ténként, készülve az ünnepre, együtt 
gyűltünk össze Isten Igéjének hallga-
tására és imádságra, okt. 29-én va-
sárnap közös úrvacsorai közösségben 
adtunk hálát Istennek a reformáció 
ajándékaiért.

Okt. 31-én Budapesten a Papp László 
Arénában vehettünk részt a központi 
ünnepségen, ahol az ünnepi isten-
tisztelet után állami vezetőink is mél-
tatták a reformáció társadalom-  és 
értékformáló érdemeit.

Az ünnep estéjén a református 
templomban közös istentiszteleten 
Gerendai Sándor esperes-plébanos 
igeszolgálatával adtunk hálát az egy-
ház megújulásáért. Öröm újra és 
újra megélni a Krisztus Jézusban való 
testvéri közösséget, arra figyelve, 
ami összeköt és megerősít minket.

November 5-én a csákvári evangé-
likusok fontos ünnepre készültek. 
Hálát adtunk az első templomunk 
felszenteléséért, annak 225. évfordu-
lóján, másrészt a templom eddig hi-
ányzó felszerelését, keresztelőkutat 
szenteltük. Az ünnepi istentisztele-
ten Szemerei János, a Nyugati (Du-
nántúli) Evangélikus Egyházkerület 

püspöke hirdette Isten igéjét, a ke-
resztelőkút tálcájába írt ige: “Az Úréi 
vagyunk.” Róma 14,8 alapján. A kutat 
Szarka István esperes szentelte fel a 
gyülekezet használatára.

A szentelést keresztelő követte: Für-
jes Ajna Hangát keresztelte meg a 
gyülekezet lelkésze.

Szebik Károly lelkész így számolt be a 
kersztelőkútról:
“A reformáció elindulásának 500. év-
fordulójára úgy határozott a csabdi, 
bicskei és csákvári gyülekezet, hogy 
pótolja a templomaiból a hiányzó 
keresztelőkutat.

Csabdi idén július 30-án, Bicskén 
szept. 16-án került sor a kutak fel-
szentelésére, Csákvári gyülekeze-
tünkben pedig a templomszentelési 
évfordulóval kötöttük össze az ünne-
pi alkalmat.

Miért fontos, hogy keresztelőkutunk 
legyen? Mert emlékeztet minket a 
keresztségünkre,  arra, hogy Isten 
igent mondott ránk Jézus Krisztus-
ban. A reformációhoz kapcsolódóan 
is fontos üzenete van a keresztség-
nek. Luthert 1521-ben a pápa kiát-
kozta az egyházból. Luther pedig 
azon gondolkodott, hogy hogyan 
lehetünk az egyház tagjaivá. Így 
lett számára is fontos a keresztség, 
amelyben nem a papság és nem a 
pápa, hanem Krisztus fogad minket 
egyháza közösségébe.

Külön örülök annak, hogy a csákvári  
keresztelőkút kupolája Luther rózsa, 
középen a szívvel és a kereszttel.

Jézus keresztje nem fekvő, hanem 
álló: ez a kupola fogódzkodója. Eb-
ben azt a fontos üzenetet láthatjuk, 
hogy bele kell kapaszkodnunk Jézus 
Krisztus Urunk keresztjébe: egye-
dül Ő a mi Üdvösségünk, egyedül ő 
menthet meg minket.

Az evangéliumi üzenet testet öltésé-
ben több ügyes kéz segédkezett. A 
kút alsó részét Szabó Attila csákvári 
asztalos készítette el, a keresztelő tál 
Kodolányi Borbála csákvári fazekas 
munkája, a keresztelő kupolát pedig 
Váraljai Péter sárbogárdi fafaragó 
készítette el. Hálás köszönetünk gyö-
nyörű munkájukért.”

Az istentiszteletet reformációi emlék-
fa ültetése követte, megemlékezve 
Luther híres gondolatáról: “Ha tud-
nám, hogy holnap összeomlik a világ, 
ma még elültetnék egy almafát.”

Este újra a templomban gyűltünk 
össze, hogy a Reformáció zenei kin-
cseiből hallgathassunk egy lelkileg 
nagyon tartalmas összeállítást. Az 
interaktív (gyülekezetet is megéne-
keltető) alkalmat dr. Bence Gábor 
evangélikus egyházzenész, az Kán-
torképző Intézet igazgatója vezette, 
hangszeres művészekkel együtt a 
gyülekezteünk Harmonia Floriana 
Kórusa szolgált.

Fotó: Pesti Tamás

Fotó: Pesti Tamás
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A csákvári Floriana Könyvtár és Kö-
zösségi Tér idén is csatlakozott az 
Országos Könyvtári Napok program-
sorozathoz, melynek címe „Csak tisz-
ta forrásból”. A kis és nagy  olvasók 
ezen a héten számos élménnyel gaz-
dagodhattak: felelevenedett előt-
tük a csákvári fazekasság története, 
beléphettek egy társasjátékklubba, 
megtekinthették a Floriana Festőkör 
kiállítását, Viszló Levente előadásá-

100 éve, 1917. október 5-én született 
Szabó Magda. Születésének évfordu-
lója alkalmából, a Floriana Könyvtár 
által hirdetett „ ABIGÉL” családi vetél-
kedőre 5 csapat jelentkezett, mely-
ből a vetélkedő napján sajnos csak 
3 tudott jelen lenni. A családias lég-
körben megtartott program nagyon  
jól sikerült, a változatos feladatok, a 
lelkes, felkészült versenyzők gondos-
kodtak róla, hogy még sokáig jó ér-
zéssel gondoljunk erre a délelőttre. 
A nyertes csapat Mészárosné Hőbe 
Ildikó jóvoltából ellátogathat a Petőfi 

Csákvár Város Önkormányzata nov-
ember 1-jén a ravatalozóhoz hívott 
minden emlékezni kívánó csákvári la-
kost.  A 16 órakor kezdődő megemlé-
kezésen Illés Szabolcs, Csákvár város 
polgármestere mondott beszédet, 
majd az ökomenikus istentisztelet 
következett.  Az elhunyt szerettein-
kért és hőseinkért szóló ima és zsol-
tárok után mécseseket gyújtottunk 

Könyvtári Hét a Floriana Könyvtárban

Halottak napi megemlékezés

ban betekintést nyerhettek a Vértesi 
Natúrpark vízrajzába. A kismamák 
és kisbabák részt vehettek a „Rin-
gató” zenés-verses bemutató fog-
lalkozáson. Az Esterházy Iskola által 
szervezett iskolai akadályversenyen 
a könyvtár önálló állomásként kép-
viseltette magát, ahol a gyerekeknek 
játékos feladatokat kellett megolda-
niuk.

Irodalmi Múzeum Szabó Magda kiál-
lítására valamint tagjai gazdagabbak 
lettek az írónő egy-egy kötetével. 
A többiek se távoztak üres kézzel, 
„Szabó Magdás” ajándéktárgyakat 
kaptak emlékbe. Arra bíztatunk min-
denkit, hogy a jövőben megrende-
zésre kerülő hasonló programjainkra 
jelentkezzenek bátran, hisz együtt 
lenni, közösen játszani, megismerni, 
felfedezni egy-egy író életútját, írása-
it, majd arról megosztani gondolata-
inkat nagyszerű dolog.

A vetélkedőből a Sütik nevezetű csapat került ki nyertesen.
Tagai: Palkó Szebasztián, Király Krisztina, Mácsár Alma

Abigél, családi vetélkedo

a város közösségi sír- és emlékhe-
lyeinél.  Az evangélikus temetőben 
a köztemetettek parcellájánál, a ró-
mai katolikus temetőben a Nagyke-
resztnél, a református temetőben a 
Hősi Emlékműnél, a Kastélyparkban 
a Megbékélés Helye Emlékműnél. A 
közös kegyeleti séta a Szabadság téri 
Turul Emlékműnél ért véget.
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Eseménynaptár
2017.11.10. – 2017.12.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:  hétfőn nincs hivatali óra 

kedd, szerda, péntek  09.00 – 11.00
csütörtök  16.00 – 18.00

Telefon 30-3323-706, (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 20.30
Rózsafüzér:  hétfő, kedd, péntek  17.30, szerda 6.30, szombat 17.00;

vasárnap 10.30 és 18.00

November
5. Évközi 31. vasárnap
12. Évközi 32. vasárnap
19. Évközi 33. vasárnap Országos templomi gyűjtés a szegények javára
26. Krisztus, a mindenség királya – Főünnep

December
3. Advent 1. vasárnapja. Adventi kézműves vásár a plébánia udvarán 14-18 
óráig, közben gyertyagyújtás a város adventi koszorújánál 16 órakor.

Református Egyház
A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége 
(parókia felújítás miatt a Kálvin Otthonban) 8083 Csákvár, Kálvin u. 11.  
Gere Gábor József református lelkész elérhetősége: 06-30-380-9503

geregabor@freemail.hu

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd   16.00 Kórházi istentisztelet
Péntek  17.15 Áhitat a Kálvin Otthonban
Vasárnap  9.30 Gyermek istentisztelet
Vasárnap  10.00 Istentisztelet

Evangélikus  Egyház
November
8. 18.00 Férfikör (szerda)
12. 11.00 Családi istentisztelet (vasárnap)
12. vas 17ó szeretetvendégség – beszámol a Reformációi futócsapat a Buda-
pest – Wittenbergi 830 Km-es útjukról
19. 11.00  Istentisztelet (vasárnap)
25.               Bakonycsernye Egyházmegyei focikupa
26. 11.00  Örök élet vasárnapja, halottak emlékezete

December
2. 14.00 Adventi koszorúkészítés (szombat)
3. 11.00 Advent 1. vasárnapja – Családi úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
10. 11.00  Istentisztelet (vasárnap)

November hónap igéje:
Így szól az ÚR:
„Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek.”
(Ezékiel 37, 27)

VÁROSI ESEMÉNYEK
NOVEMBER
11.  11.11   Emlékező gyertyagyújtás • Szabadság téri emlékmű
17.   17.00   Író-olvasó találkozó Varró Dániellel • Floriana Könyvtár
18.  16.00  Szekeres Károly és a Floriana Festőkör kiállítása • Cs. Emlékház

DecEMBER
10.  16.00   1. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
10.  16.00   2. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
17.   16.00   3-4. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
22.  17.00   Iskolai ajándékműsor • Esterházy Iskola

A Floriana Könyvtár minden pén-
teken várja a babákat és mamákat. 
Páratlan héten 10.30-kor kezdődik 
a Ringató foglalkozás, páros héten 
pedig kötetlen együttlétre, beszél-

A péntek délelőtt a babáké!
getésre adunk lehetőséget. Csecse-
mőgondozással, gyermekneveléssel 
kapcsolatos, vagy a kikapcsolódást 
segítő könyveinkkel szívesen állunk 
rendelkezésükre.
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Október 13-án rendezték meg Szé-
kesfehérváron a Bolyai Matematika 
Csapatverseny megyei fordulóját, 
melyen iskolánkból 10 csapattal (40 
tanulóval) vettünk részt. Két hétig 
izgulhattunk a legügyesebbekért, hi-
szen csak a 27-i eredményhirdetésen 
derült ki az első hat díjazott közül 
hányadikak is lettünk. A több éves 
gyakorlás meghozta eredményét: a 

Soproni Kiss Sándor akvarelljeiből nyílt kiállítás a Vértes Múzeum Baráti 
Köre Egyesület szervezésében a Vértes Emlékházban. A kiállítást november 
18-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

Bicskén megrendezett labdarúgó 
Rákóczi Kupán

 a 3. korcsoportban iskolánk 
csapata 3. lett. A csapat tagjai: 
Zelizi Roland, Dravicz Levente, 
Wisniewski Máté, Tyeklár Zsolt, 
Láposi Zoltán, Kulcsár Balázs, 
Boncz Bence

Tabajdon a Mészöly Gedeon anya-
nyelvi versenyen

5-6. évfolyamosok között:
2. lett iskolánk 6. osztályosok-

ból álló csapata: Matern Léna, 
Kulcsár László, Wisniewski Máté 
6.b     
3. helyezést értek el az ötödike-
sek: Matern Gergely 5.b, Néráth 
Dániel 5.a, Magyar Botond 5.a

7-8. évfolyamosok között:
1. lett a 7. osztályosok csapa-

ta: Kovács Alexa, Magasi Csenge, 
Janky Bendegúz 7.b   
 2. helyet a nyolcadikosok 

Képünk van róla

szerezték meg:  Knausz Réka 8.a, 
Zolnai Krisztina 8.a, Wisniewski 
Marcell 8.b

Bolyai matematikaverseny megyei 
fordulójában

Nyolcadik évfolyamosok között:
 megyei II. helyezés. Csapat-

tagok: Bakonyi Adrienn, Schne-
ider Laura, Mihályi Dávid és 
Wisniewski Marcell

Hetedik évfolyamosok között: 
megyei I. helyezés. Csapat-

tagok: Magasi Csenge, Mester 
Bettina, Néráth Katalin és Tamás 
Gergely. Fejér megyét ők képvi-
selik az országos versenyen!

Hatodik évfolyamosok között: 
megyei II. helyezés. Csapat-

tagok: Csákány Enikő, Matern 
Léna, Vollein Zsombor és 
Wisniewski Máté 

Iskolai versenyeink

Sikerek matematikaversenyen
hatodik és a nyolcadik évfolyamosok 
versenyében a második helyezést 
értük el, a hetedik évfolyamosok 
versenyét megnyertük, így iskolánk 
csapata képviselheti Fejér megyét a 
döntőben. Nagyon jó érzés volt az 
eredményhirdetéskor a dobogó tete-
jén állni és látni, hogy még a mate-
matika tagozatos iskolák csapatait is 
sikerült legyőznünk.

Ez volt településünk általános isko-
lája által szervezett és rendezett Ma-
darak Fák Napi akadályverseny rövid, 
tömör tartalma. Szeptember végén 
– bízva az időjárásban - került sor 
a már hagyományosnak mondható 
akadályverseny megtartására több 
mint 300 tanuló és félszázat is meg-
haladó szülő részvételével. A tanulók 
a megszokott rendben vettek részt 
a megmérettetésben: az 1.évfolya-
mosok végigsétálták a pályát, a 2- 4. 
osztályosok már 5 állomáson vála-
szolhattak kérdésekre, bizonyítván 
felkészültségüket.

A felső tagozat tanulói két korcso-
portban: 5.-6. és 7.-8. évfolyamban 
8-8 állomáson mérték össze tudásu-
kat. Voltak köztük az év madarára - a 
tengelicre, az év fájára - vadalmára 

vonatkozó kérdések, de feltették kér-
déseiket a bicskei rendőrség képvise-
lői, polgárőrségünk önkéntesei, sőt 
még a városi könyvtárunk munkatár-
sai is Tersztyánszky Ödön olimpiabaj-
nok vívónkról. Mindezek mellett  
pedig a tűzoltóink mutatták be esz-
közeiket, munkájukat a diákoknak.

A versenyzés gyönyörű, napsütéses 
időben zajlott le. Mindezeket meg-
koronázta, hogy az osztályok segí-
tőkész, lelkes szülők segítségével a 
célnál megfőzött ebédjüket együtt 
jóízűen fogyasztottál el. Az ebédet 
követő eredményhirdetéssel zárult 
le ez a szép és emlékezetes nap, ahol 
az alsósok emléklapot, a felsős osz-
tályok pedig a megérdemelt helyezé-
sek okleveleit vehették át.

Kérdéseink fo témája a „Tengelic” és a „Vadalma” 

akadályversenyünk úticélja pedig a Vadászkápolna!
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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: november 30.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

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

Nyulak eladók!
Érd.: 06-30-2069-969

1000 m2-es belterületi építési telek 
eladó Csákváron. 2,5 millió Ft.
Érd.: 06-20-592-3388

APRÓHIRDETÉSKÖSZÖNTÉS

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!

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

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

Oszoli László és Oszoli Lászlóné 60. 
házassági évfordulójára, nővére 80. 
születésnapjára jó egészséget és sok 
boldogságot kíván húga, Juliska és 
családja.

Azt kívánom néktek ezen a szép na-
pon legyetek nagyon boldogok. Az 
évek múlásával a ránc elmélyül, a pa-
pír megsárgul, de a szeretet, ha igaz, 
soha nem fakul.

November

November
November
November
November
November
November
December

9. cs.

13. h.
16. cs.
20. h.
23. cs.
27. h.
30. cs.
4. h.

18:00

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

Halottak napi megemlékezés
Reformációi megemlékezés
Reformációi megemlékezés (ism.)
1956. Nemzetünk „legtisztább áldozása”
Keresztelő kút szentelés - Zenés áhitat
Keresztelő kút szentelés - Zenés áhitat (ism.)
Meseíró verseny
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

Csákvár-Gánt Tv
N O V E M B E R  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Imrefi Béla temetésén részt 
vettek, sírjára koszorút, virágot he-
lyeztek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

    Minden, ami a babának,
  a mamának és a tesónak kell! 

Sok szeretettel várok Mindenkit:
 Játékokkal

Ruhákkal (kicsiknek és nagyoknak)
Babaápolási termékekkel
(pelenka, popsitörlő stb.)

Textil pelenka, fürdőlepedő
Rezgő, zenélő pihenőszék

Könyvekkel (kicsiknek és nagyoknak)
Folyamatosan bővülő árukészlettel!

Gyere és nézz körül!
Nyitvatartás:

Hétfőtől – Péntekig: 8.00 – 12.00 és 14.00-18.00
Szombaton: 8.00 - 12.00

Szeretettel várok minden kedves érdeklődőt!
Csákvár, Pető� utca 1.

Dornyi Szabina
Tel.: 70 779 2705

BABABOLYGÓ


