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Színes iskolai beszámoló, és ta-
nulóink versenyeredményei.

Fontos tudnivalók a 2022. ápri-
lis 3-i országgyűlési képviselő-
választással kapcsolatban.

Csákvár Város Képviselő-testü-
letének írásos tájékoztatója.

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

Folytatás a következő oldalon.

Tessely Zoltán Csákvár országgyűlé-
si képviselője 2014 óta. A képviselő 
a Fidesz-KDNP színeiben 2022-ben 
is megméretteti magát Fejér megye 
3-as számú választókerületében. Bár 
politikusról van szó, nem csak a po-
litikai teljesítményre, hanem az em-
berre is kíváncsiak voltunk.

Mire a legbüszkébb a 2010 óta eltelt 
időszakban?

Sok minden eszembe jut e kérdés 
kapcsán, de nem akarok egyetlen 
konkrétumot sem kiragadni, inkább 
néhány összefüggésre szeretném 
felhívni a figyelmet. Bizonyára sokan 
emlékeznek rá, honnan indultunk 
– és hová jutottunk el a mai napig. 
Ezért csak kulcsszavakat sorolnék: 
őszödi beszéd, rendőrterror, világvál-
ság, elvonások, rezsiárak robbanása, 
vizitdíj és kórházi napidíj, eladóso-
dottság, devizahitel-csapda, növekvő 
közterhek, egekbe szökő munkanél-
küliség. Ezek jellemezték a 2010 előt-
ti, kudarcokkal teli időszakot. 

Ebben a helyzetben vettük át az or-
szág irányítását, innen sikerült közö-
sen talpra állnunk. Újraépítettük a 
gazdaságot, visszaadtuk az emberek 
hitét és reményét, nem utolsósorban 
a munka becsületét. A kormány és 
az ország „összekapaszkodásának” 
eredményeként – hála a gazdaság-
élénkítő intézkedéseknek – elkezdett 
növekedni a GDP, folyamatosan csök-
kent a munkanélküliség, növekedtek 
a keresetek, és megkezdődhetett a 
magyar családok megerősítése. 

Ezt a folyamatot olyan, soha nem 
látott jelenség sem tudta megtör-

ni, mint a 2015-ben elindult illegális 
migráció, vagy a 2020-ban berobbant 
koronavírus-járvány, amely egész-
ségügyi és gazdasági világválságot 
okozott. Belegondolni is borzasztó, 
mi lett volna, ha a Gyurcsány-Bajnai-
féle kormány idején történt volna 
velünk mindez, és nem mostaná-
ban, amikor egy stabil és erős ma-
gyar gazdaság tudott szembenézni 
a felmerülő problémákkal. Így most 
nem megszorításokról, munkahe-
lyek megszűnéséről, elvonásokról 
– hanem nyugdíjprémiumról, 13. 
havi nyugdíjról és nyugdíjemelésről; 
családi adóvisszatérítésről, minimál-
bér-emelésről és a 25 éven aluliak 
személyijövedelem adó mentessé-
géről beszélhetünk. Egy érdekes-
ség: a családi adóvisszatérítés ke-
retében február 15-éig, Csákváron 
388.075.822 forint összegben össze-
sen 843 fő kapta vissza a tavaly be-
fizetett személyi jövedelemadóját. Ez 
összehasonlíthatatlanul kedvezőbb 

Csákvár előre megy!
helyzet a 2010 előtti állapotokhoz 
képest, nem igaz?

Helyben milyen eredményekről tud 
beszámolni?

Szerencsére Pannónia Szívében sincs 
sok okunk a szégyenkezésre! Be kell 
vallanom, rendkívül büszke vagyok 
rá, hogy közösen, összefogással tud-
tunk megvalósítani megszámolhatat-
lanul sok beruházást az egész térség-
ben – természetesen itt Csákváron is 
–, melyeknek köszönhetően környe-
zetünk épült, szépült, közösségeink 
pedig erősödtek. Többféle pályázati 
forrásból nyerhettek a települések, 
Csákvár ezeket ki is használta. 

Vannak fejlesztések, amelyek sokak 
életét tették jobbá, ilyenek az úthá-
lózati fejlesztések, amelyekből csak 
tavaly mintegy húsz helyszínen, közel 
tízmilliárd forintból, összesen 66,5 
kilométer hosszúságban épültek át 

útjaink Pannónia Szívében. Ide kí-
vánkozik természetesen a 8126-os 
út, amely néhány éve megújult a zá-
molyi körforgalomtól a városhatárig, 
most pedig a város belterületi szaka-
szát újítottuk fel és tovább egészen 
a 811-es útig. Nem mellékes, hogy 
városon belül a két legforgalmasabb 
kereszteződés átépült, az egyik lám-
pás forgalomirányítást is kapott.

Szeretném megjegyezni, hogy a vá-
ros vezetésével kiváló viszony ala-
kult ki az elmúlt években: az Önök 
polgármestere, Illés Szabolcs és a 
képviselőtestület rendkívül motivált 
abban, hogy előmozdítsák saját tele-
pülésük fejlődését. Én pedig, amiben 
csak tudom, segítem őket. Így aztán 
közösen sok szép sikert könyvelhet-
tünk el az elmúlt időszakban, ami-
ket nem fogok most pontról pontra 
felsorolni, ám néhány fontos, meg-

Interjú Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel
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Folytatás az előző oldalról.

valósult beruházást azért felidézek. 
Már csak azért is, mert azt gondo-
lom, Csákváron sok olyan fejlesztést 
sikerült megvalósítanunk, amelyek 
jelentősen javították az életminősé-
get. A településen több utca és járda 
részben vagy egészben megújult, de 
még a külterületi utak fejlesztésére, 
térfigyelő kamerák kihelyezésére 
és a közvilágítás korszerűsítésére is 
jutott forrás. Megtörtént az egész-
ségház teljes felújítása, az általános 
iskola energetikai korszerűsítése, 
az óvodában javult a szolgáltatások 
színvonala, óvodai focipálya is épült. 
A szabadidő hasznos eltöltése és a 
sportolási lehetőségek javítása érde-
kében kézilabdapálya épült, illetve 
sportparkot alakítottunk ki a Floriana 
téren, de az NB II-ben szereplő fut-
ballklub sporttelepe is rengeteget 
fejlődött. Az egyik legnagyobb volu-
menű beruházás a szennyvízhálózat 
fejlesztése volt, amelynek során új 
szennyvíztisztító létesült és a teljes 
városi hálózat megépült, azonban a 
leglátványosabb talán a város életé-
ben a Floriana Könyvtár és Közössé-
gi Ház megépülése, mert egy olyan 
kulturális centrum jött létre, amely 
igazán várossá teszi Csákvárt.

Mit hozhat a település számára a tá-
volabbi jövő?

Azt gondolom, nem kérdés, hogy ez 
nagyban függ az április 3-ai választás 

végeredményétől is. Ha folytathatjuk 
a megkezdett munkát, ugyanilyen 
lelkesedéssel visszük tovább a város 
fejlesztését. Kezdetét vette a Csák-
várt Gánttal összekötő út teljes felújí-
tása, ahol a munkaterület ősszel át-
adásra került és tavasszal meg is fog 
épülni. A felszíni csapadékvíz elveze-
tése szintén régóta fennálló problé-
ma; ennek megoldására van lehető-
ség, hiszen a fejlesztés első ütemére 
nyertes pályázat van, a munkák ha-
marosan elkezdődhetnek. Hála a kö-
zös erőfeszítéseknek, úgy tűnik, hogy 
Csákvár egyfajta kerékpáros központ 
lehet a jövőben. Ennek előjele, hogy 
a Giro d’Italia olasz kerékpáros kör-
verseny mezőnye áthalad a városon, 
míg a Tour de Hongrie magyar kör-
verseny minden eddiginél nívósabb 
mezőnye idén a településről fog el-
rajtolni.

E jövőben megvalósítandó fejleszté-
sekről és azok sikeréről is döntünk 
az április 3-ai választáson. Ne legyen 
kétsége senkinek afelől, ha a baloldal 
kerül hatalomra, a korábban általam 
is említett szomorú korszak visszatér. 
Számukra - minden állításuk ellené-
re - a vidék nem fontos, ezt láthat-
tuk 2010 előtt is. Ahogyan mi azt is 
megtapasztalhattuk, hogy a mi vidé-
künket különösen gyűlölik a baloldal 
politikusai. Ennek a térségnek a fej-
lődését mindig is el akarták lehetet-
leníteni. 

Nekünk viszont szívügyünk, hogy az 
eddigi lendülettel folytatódjon Csák-
vár fejlődése. Mint ahogy azt is ígér-
hetem, hogy mi elszántan és határo-
zottan képviselni fogjuk továbbra is 
saját értékrendünket, hiszen a térség 
fejlesztése nem várható mástól, csak 
tőlünk. Továbbra is sziklaszilárdan 
kiállunk majd keresztény értékeink, 
magyarságunk kultúrája és nemze-
ti hagyományaink mellett. Minden 
erőnkkel azon leszünk, hogy meg-
védjük határainkat az ismét erősö-
dő migrációtól és a háborútól. Hogy 
megóvjuk gyermekeinket az egyre 
szélsőségesebb szexuális propagan-
dától, az egyre erősödő liberális té-
bolytól.

Milyennek látja az esélyeiket?

Látom a közvélemény-kutatási ered-
ményeket, de mi választást akarunk 
nyerni. Hiszem, hogy megvan min-
den esélyünk erre, hiszen az elmúlt 

12 év eredményei önmagukért beszél-
nek Csákváron, a Pannónia Szívében és 
egész Magyarországon is. Ez azonban 
a győzelemhez nem elég, ahhoz még 
rengeteg munka is kell a következő he-
tekben. Rajtam nem fog múlni. Mun-
katársaimmal és segítőinkkel mindent 
el fogunk követni a siker érdekében. A 
végső döntés azonban a választóké.

Nyilván most, a kampányidőszak a 
munkáról szól. Mivel tölti kevéske sza-
badidejét?

Jól látja, ebben az időszakban egy po-
litikusnak kevés ideje van a családjára 
és a hobbijaira. Sajnos, a nap nekem is 
csak 24 órából áll. Számomra nagy bol-
dogság, hogy a feleségem és a lányaink 
mindenben támogatnak, mellettem áll-
nak, és sok esetben tevékenyen kiveszik 
a részüket a munkából is. Szóval velük 
még csak-csak találkozom kampány-
időszakban is, de valószínűleg a kutyá-
im meg sem fognak ismerni április 3-a 
után. Egyébként „békeidőben” sokat 
foglalkozom velük, hiszen munkaku-
tyákról lévén szó, kedvelik és igénylik a 
sok mozgást, amely engem is teljesen 
kikapcsol. 

A kor előrehaladtával igyekszem test-
mozgásra is időt szakítani, legyen szó ko-
cogásról vagy szobaevezésről. És persze 
a néptánc a másik nagy szerelem, ami a 
fiatalkoromat teljes mértékben megha-
tározta, és a mai napig sem ereszt. Azt 
hiszem, bárhová is sodorjon az élet a jö-
vőben, mindig is néptáncos maradok. A 
zenéből és táncból a legnehezebb órák-
ban is töltekezhet az ember.

Tessely Zoltán országgyűlési kép-
viselőként 2010 óta dolgozik a 
térség fejlesztési elképzelései-
nek megvalósításáért. 2018-ban 
Fejér megye legjobb választási 
eredményét érte el, 53,53 %-os 
támogatottsággal abszolút több-
séget szerzett választókörzeté-
ben. 2010-2014 között az európai 
ügyek bizottságának tagja, 2014 
óta már a második ciklusban a 
bizottság kormánypárti alelnöke. 

Megválasztása óta térségének, a Pannónia Szívének a fejlődését tekint-
ve az egyik legaktívabb, legsikeresebb képviselő az Országgyűlésben. 
Orbán Viktor miniszterelnök 2016. január 1-től az Etyek, valamint a 
Szent László- és Váli-völgy fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá 
nevezte ki, 2018. október 18-ai hatállyal pedig a Pannónia Szíve és a 
Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá. E fe-
lelősségteljes feladatkörében eljárva összehangolja a Pannónia Szíve 
Program keretében a turisztikai térséget érintő koncepciók kidolgozá-
sát, a fejlesztési források terhére támogatott projektek előkészítését és 
végrehajtását. Települései mind az országos útfelújítási program, a Ma-
gyar Falu Program és  a Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram tekintetében is az ország legsikeresebb települései közé tartoznak.
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Képviselő-testületi döntések
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a február 22-én 
megtartott munkaterv szerinti ren-
des ülésén több, fontos döntést ho-
zott.

A Pénzügyi és Jogi Bizottság jelen-
tése alapján megállapította, hogy 
minden képviselő és nem képviselő 
bizottsági tag határidőben eleget tett 
a saját maga és közeli hozzátartozója 
vagyonnyilatkozattételi kötelezettsé-
gének. 

Elfogadta a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között végzett munkáról szóló 
jelentést. Pontosította az Árpád utca 
felső szakaszára valamint a Szent Mi-
hály téri járda Dózsa György utcát, 
Mikes utca és Szentmihály tér közötti 
szakaszára vonatkozóan teljes pro-
jektköltséget bruttó 20.722.184, Ft 
összegben, s ebből az 5.750.547,- Ft 
összegű önerőt költségvetéséből biz-
tosítja. valamint ugyanezen pályázat-
hoz kapcsolódóan további 760.000,- 
Ft önerőt biztosít műszaki ellenőrzés 
és a Magyar Állam tulajdonát képező 
Dózsa György utcai járdaszakasz fel-
újítására.

Elfogadta az önkormányzat és in-
tézményei 2022. évi költségvetését, 

Az országgyűlési képviselők általános 
választására és az azzal közös eljárás-
ban lebonyolításra kerülő népszava-
zásra 2022. április 3-án kerül sor. 

Ezen a napon 6,00 órától 19,00 óráig 
a Nemzeti Választási Iroda által kikül-
dött választási értesítőn szereplő sza-
vazókörben adhatják le szavazataikat 
a Fejér megye 03. választókerület 
országgyűlési képviselőjére, az orszá-
gos pártlistára, továbbá kinyilvánít-
hatják véleményüket a népszavazási 
szavazólapon megfogalmazott 4 db 
kérdésben. 

A szavazólapra leadott szavazat akkor 
érvényes, ha az országgyűlési képvise-
lői szavazólapon és az országos párt-
listás szavazólapon is egy db „X” vagy 
„+” jel szerepel a jelölt neve melletti 
körben. A népszavazási kérdőíven is 
ügyelni kell arra, hogy az „X” vagy „+” 
jelölés körön belül legyen.
Felhívom a csákvári választópolgárok 

amelynek bevételi-kiadási főösz-
szege 1.560.290.000,- Ft, tervezett 
beruházási költségek 37.351.000,- 
Ft, korábbi döntés alapján ezévben 
megvalósuló beruházásra tervezett 
céltartalék 295.526.719,- Ft, előre 
nem látható kiadásokra fordítható 
általános tartalék: 32.206.959,- Ft. 

A költségvetéshez kapcsolódóan 
határozott a bevétel növelésére 
és kiadás csökkentésére irányuló 
intézkedésekről, adósságot kelet-
keztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettséget 0 Ft-ban határozta 
meg, közbeszerzési tervében pe-
dig a Petőfi utca-Gánti utcától ÉNY 
irányba lévő érintett utcák felszíni 
csapadékvízelvezetésének kivitelezé-
se, a Kálvária utcai útfelújítás szere-
pel, illetve a Szabadság téri parkoló 
kialakításának és a Hivatal valamint 
az önkormányzati lakások felújításá-
nak közbeszerzése, ez azonban csak 
nyertes pályázat esetén kerül kiírás-
ra.

Döntött a környezetvédelmi alap fel-
használásáról is, mint ahogy a koráb-
bi években az idén is az illegálisan le-
rakott szemetek elszállítására kívánja 
fordítani. Elhangzott, hogy nagyon 
sajnálatos, hogy minden évben újra 
termelődik a közterületeken, kül-

területen lerakott bontásból eredő 
építési törmelék, veszélyes anyag. 
Megoldást talán az jelentene, ha a 
szokásos helyekre térfigyelő kamera 
felállítására lenne lehetőség. 

46.380,- Ft összegben rendeletbe 
foglalta a köztisztviselők 2022. évi 
illetményalapját, mely megegyezik 
az elmúlt évi összeggel. Az illetmény-
alap és a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvényben meghatározott, is-
kolai végzettség és munkában eltöl-
tött időhöz kapcsolódó szorzószám 
szerint történik a köztisztviselők 
alapilletményének meghatározása.

Felülvizsgálatot követően módosí-
totta vagyonrendeletét, a módosítás 
a korábbi döntéseken alapszik.  Tör-
lésre kerültek az eladott ingatlanok, 
továbbá feltüntetésre kerültek az 
ingatlan megosztások és ingatlan 
összevonások miatti új helyrajzi szá-
mok.
  
Jogi és közbeszerzési tanácsadói 
szolgáltatásra a korábbi ülésen kiírt 
pályázatra három ajánlat érkezett. 
A Képviselő-testület a legkedvezőbb 
ajánlatot /nettó 700.000,- Ft/hó/ 
adó Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi 
Irodával kötött szerződés aláírására 
hatalmazta fel Polgármester Urat.

Tárgyalta a testület a civil szerveze-
tek 2021. évi támogatásáról szóló be-
számolót. Az elmúlt évben a Csákvári 
Tűzoltó Egyesület és a Dallam AMI 
zeneiskola kapott támogatást.

Szentes város leégett stadion újjáépí-
tésének támogatására irányuló kérel-
mét a testület nem tudta támogatni, 
tekintettel arra, hogy a költségveté-
sünk erre nem ad lehetőséget.

A Hunyadi utcai kertek végében lévő 
árokban kinőtt veszélyes fák kivá-
gására a korábban kiírt pályázatra 
érkező ajánlatokat megismerve  a 
munkálatok elvégzésével csákvári 
vállalkozót bízott meg a testület.

Zárt ülésén a „Csákvárért Díj” odaíté-
léséről döntöttek, továbbá megvá-
lasztották az április 3-i választás sza-
vazatszámláló bizottságának tagjait. 

A Képviselő-testület nyílvános ülé-
sén készült felvétel a Csákvári TV-ben 
látható, a jegyzőkönyv pedig a www.
csakvar.hu honlapon olvasható.

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

figyelmét arra, hogy két szavazókör-
ben, a 003. és 005. szavazókörben 
változott a szavazóhelyiség címe. A 
003. szavazókörben lakók a Kastély-
park 2. sz. alatti Kórház Kultúrterme 
helyett, a Szabadság tér 9/A sz. alatti 
új Közösségi Ház un. Lángház termé-
ben, a 005. szavazókör pedig a Szent 
István u. 2. sz. alatti Református Óvo-
da helyett a szemben lévő, Szent Ist-
ván utca. 3.sz. alatti régi iskola épü-
letében adhatják le szavazataikat. A 
február elején kézbesített értesítő-
kön már az új cím szerepel. 

Szavazókörök címei:

001. szavazókör
Csákvár, Ady Endre u. 2. (Óvoda)
002. szavazókör
Csákvár, Szabadság tér 13. (Óvoda)
003. szavazókör
Csákvár, Szabadság tér 9/A Floriana 
Könyvtár és Közösségi Tér Lángház 
terem

004. szavazókör 
 Csákvár Szent István u. 3.
(Általános Iskola régi) 5. tanterem
005. szavazókör
Csákvár, Szent István u. 3.
(Általános Iskola régi) 4. tanterem

Az a választópolgár, aki a választás 
napján nem a lakóhelyén tartózko-
dik, és tartózkodási helyén szeretne 
szavazni, az átjelentkezésre irányuló 
kérelmét 2022. március 25-én 16,00 
óráig kell eljuttatnia a Helyi Választá-
si Irodához. 

A mozgóurnát szintén a Helyi Válasz-
tási Irodától lehet kérni, levélben már-
cius 30-án 16,00 óráig, személyesen 
április 1-jén 16,00 óráig, ügyfélkapus 
azonosítással interneten a szavazás 
napján 12,00 óráig. Az illetékes sza-
vazatszámláló bizottságtól meghatal-
mazott útján, vagy meghatalmazással 
nem rendelkező személy általi kézbe-
sítéssel a szavazás napján 12,00 óráig. 

Szavazni csak érvényes okmányokkal 
lehet! A veszélyhelyzet idején lejárt 
okmányokat is érvényesnek kell te-
kinteni.  Érvényes a személyazono-
sító igazolvány, a vezetői engedély, 
illetve az útlevél, ha az érvényességi 
ideje 2020. március 11-i vagy azt kö-
vető időpont.  

Választással kapcsolatos informáci-
ók, kérelem nyomtatványok meg-
találhatóak a www.csakvar.hu és a 
www.valasztas.hu honlapon. 

A Helyi Választási Iroda címe: 
8083 Csákvár Szabadság tér 9.
(Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal)
Tel.: 580-310/12,
mobil: 06-30-2929967

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Helyi Választási Iroda vezetője

Választási tájékoztató
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Beiratkozás helye: 
8083 Csákvár, Ady E. utca 2.

Beiratkozás ideje:
2022. 05. 02-én: 8:00- 17: 00-ig
2022. 05. 03-én: 8:00- 16: 00-ig
2022. 05. 04-én: 8:00- 16: 00-ig
2022. 05. 05-én: 8:00- 15: 00-ig
2022. 05. 06-án: 8:00- 13: 00-ig

Kapcsolattartó:
Lancer-Szabó Mónika
intézményvezető

e-mail cím: mesevarovi@csakvar.hu, 
telefonos elérhetőség: 06 30/225 8392

Beiratkozással kapcsolatos fontos 
tudnivalók:

Az óvoda felvételi körzete:
Csákvár Város Önkormányzata teljes 
közigazgatási területe

A költségvetési szerv alaptevékeny-
sége:
Óvodai nevelés, amelynek kereté-
ben ellátja az intézmény a sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelését, ellátását is. Sajátos neve-

lési igényű gyermek: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, aki a 
szakértői bizottság szakértői szak-
véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfo-
gyatékos, több fogyatékosság együt-
tes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrumza-
varral, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzd.

• A szülő köteles beíratni az óvodá-
ba azt a gyermeket, aki 2022. aug. 
31-ig betölti a 3. életévét!

• Be lehet íratni az óvodába azt a 
gyermeket, aki a felvételtől számít-
va fél éven belül betölti a 3. élet-
évét.

Nkt. 8. § (1) *  „Az óvoda a gyermek 
hároméves korától a tankötelezett-
ség kezdetéig nevelő intézmény, 
amely a gyermeket fokozatosan, de 
különösen az utolsó évében az isko-
lai nevelés-oktatásra készíti fel. Az 
óvoda felveheti azt a gyermeket is, 
aki a harmadik életévét a felvételé-
től számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a települé-
sen, fővárosi kerületben, vagy ha 
a felvételi körzet több településen 
található, az érintett településeken 
lakóhellyel, ennek hiányában tartóz-
kodási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.”

Nkt. 8. § (2) *  „A gyermek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. nap-
jáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozá-
son vesz részt.

A szülő - tárgyév május 25. napjá-
ig benyújtott - kérelme alapján a 
gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az augusztus 
31. napjáig, amelyben a gyermek 
a negyedik életévét betölti, a Kor-
mány rendeletében kijelölt szerv (a 
továbbiakban: felmentést engedé-
lyező szerv) felmentheti az óvodai 
foglalkozáson való részvétel alól, 
ha a gyermek családi körülményei, 
sajátos helyzete indokolja. Ha az el-
járásban szakértőt kell meghallgatni, 
csak az óvodavezető vagy a védőnő 
rendelhető ki, és a függő hatályú 
döntésben nem kell rendelkezni a 
kérelmezett jog gyakorlásáról.”

Felhívom a Tisztelt Szülő figyelmét, 
hogy amennyiben óvodaköteles 
gyermeke óvodai beíratásáról nem 
gondoskodik az jogkövetkezmény-
nyel járhat.

• „2012. évi II. törvény a szabálysér-
tésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről”

„247. §   (1) Az a szülő vagy törvényes 
képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyám-
sága alatt álló gyermeket kellő idő-
ben az óvodába, illetve az iskolába 
nem íratja be, szabálysértést követ 
el.”

Sok szeretettel meghívjuk Önöket 
óvodai ismerkedő délelőttjeinkre az 
alábbi időpontokban:

2022. április 4-től április 6-ig, 10:00-
11:30-ig

Helyszínek: 
• Csákvári Mese- Vár Óvoda és Böl-
csőde Székhelyintézménye, 8083 
Csákvár, Ady E. u. 2.  

Óvodakötelezettség külföldön tör-
ténő bejelentésének kötelezettsége

20/2012.EMMI rendelet 20. §. (2) 
„A napi négy órában óvodai neve-
lésre kötelezett gyermek szülője, ha 
gyermeke az óvodakötelezettségét 
külföldön teljesíti, köteles arról a 
beiratkozás idejének utolsó határ-
napját követő tizenöt napon belül 
írásban értesíteni az oktatási hiva-
talt. A napi négy órában óvodai ne-
velésre kötelezett, az óvodával jog-
viszonyban álló gyermek szülője, ha 
gyermeke az óvodakötelezettségét a 
jövőben külföldön teljesíti, előzete-
sen köteles értesíteni az óvodaveze-
tőt.”

A beiratkozáshoz szükséges doku-
mentumok, melyeket a beiratkozás-
hoz szükséges elküldeni elektroni-
kus úton.

• A gyermek nevére kiállított szemé-
lyi azonosító és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolvány (lakcímkártya)

• A szülő nevére kiállított személyi 
igazolvány és lakcímet igazoló ható-
sági igazolvány

• Hiánytalanul kitöltött szülői szán-
déknyilatkozat

A gyermek felvételéről az óvodave-
zető dönt, melyről 2022. május 27- 
ig írásos formában értesíti a szülőt. 
Az értesítés tartalmazza a döntés 
indokolását, illetve a fellebbezésre 
vonatkozó tájékoztatást.

Óvodai beiratkozás a Csákvári Mese-Vár Óvodába
a 2022/2023-as nevelési évre

• Csákvári Mese- Vár Óvoda és Böl-
csőde Tagóvodája, 8083 Csákvár, Sza-
badság tér 13.

Elérhetőség, információ:

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

Óvodakóstolgató
a Csákvári Mese-Vár
Óvodában

Kedves leendő kiscsoportos Gyerekek és Szüleik!

Sz
er

et
et

tel vár minden kedves családot a M

ese-Vár Óvoda Közö
ss

ég
e!

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megér-
kezett...

2022. február 8-án Kemény Do-
minik a Május 1. utcába,
2022. február 9-én Németh Lili 
Viktória az Akadémia közbe,
2022. február 18-án Orosz Mia 
Melinda a Széchenyi utcába,
2022. február 18-án Takács Bende 
Péter a Felső-Zöldhegyi dűlőre,
2022. február 26-án Partl Johan-
na Luca a Petőfi Sándor utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!
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Ismét szép összefogás valósult meg a 
gyermekekért, az iskoláért. Körülbelül 
15 évvel ezelőtt intézményünk tíz da-
rab magyarruhát készíttetett, mely sok 
iskolai és községi ünnepségen emelte 
a rendezvény színvonalát. Ezek nagy 
része eltűnt az idők folyamán, az utób-
bi években már csak egy-két öltözetnyi 
volt belőle. Ezért döntött úgy a Csákvári 
Iskola Tanulóiért Alapítvány kuratóri-
uma, hogy támogatja az új ruhák be-
szerzését. Hála a csákvári hölgyeknek, 
alapítványunknak, csak az anyagot kel-
lett megvásárolnia, a varratás egyetlen 
forintba sem került. 

Buncsák Istvánné, iskolánk nyugdíjas 
tanára összefogta a lelkes csapatot, 
melynek magját a Foltvarró Szakkör 
alkotta. Így elkészült hat öltözetnyi cso-
dálatosan szép magyarruha. Köszönjük 
szépen Baksa Ottónénak, Botka István-
nénak, Buncsák Istvánnénak, Góger Já-
nosnénak, Kaszap Erzsébetnek, Kaszap 
Józsefnének, Király Jánosnénak, Kreidl 
Judit varrónőnek, Mohos Sándorné-
nak, Nagy Márta varrónőnek, Szabácsik 
Lászlónénak a sok munkát, Rózsáné 
Kiss Tímeának pedig a kapcsokat és a 
vállfákat! Büszkén tekinthetnek majd a 
gyerekekre a különböző ünnepségeken, 
elsőként március 15-én.

Kaszap Józsefné Márta és Buncsák Ist-
vánné Marika voltak olyan kedvesek, 
hogy ezeken felül még szép zöld párná-
kat is varrtak az első emeleti aulában 
újonnan kialakított beszélgető sarok 
padjaira. Az anyagot ehhez is az Alapít-
vány vásárolta. Köszönjük szépen, hogy 
ismét egy kicsivel otthonosabb, barát-
ságosabb lett az iskola!

Megérkeztek az új talajszőnyegek, amit 
szintén a Csákvári Iskola Tanulóiért Ala-
pítvány finanszírozott. Nagy szükség 
volt rá a biztonságos és színvonalas test-
nevelés órák megtartásához.

Idén 2. alkalommal szerveztük meg a 
Barátság hetét február 14-től 18-ig. A 
célunk az volt, hogy felhívjuk a figyel-
met a barátság értékére. Kedves üzene-
teket küldhettek egymásnak a tanulók, 
bárki megfogalmazhatta véleményét az 
aulában kihelyezett közös lapon a barát-
ságról. 

Textilfilccel egymás fehér pólóira ráírták 
neveiket a barátok, többen a tanárok-
tól is kértek aláírást. Nagyon népszerű 
feladat volt a baráti képekből kirakott 
puzzle, de a szép gondolatok, idézetek 
ajándékozása is.

Február az iskolában
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A hetet a farsanggal zártuk. Különböző 
ismert sorozatok alakjai elevenedtek 
meg ezen a napon. A nyolcadikosok-
nak pedig az első kihívást kellett telje-
síteniük, ami a fiúknak kötélhúzás, a 
lányoknak pedig éneklés volt.  Mielőtt 
tanév végén útnak engedjük diákjain-
kat, igyekszünk útravalóul megerősíteni 
a jó tulajdonságaikat, mint pl. határo-
zottság, csapatmunka, önbizalom, bá-
torság, ezért különböző próbákat terve-
zünk számukra.  

Február 17-én újabb pedagógus minő-
sült iskolánkban. Szeretettel gratulálunk 
tanító kollégánknak, aki nagyon színvo-

nalasan adott számot tudásáról, szak-
mai hozzáértéséről!

Február 20-án rendezték meg Kiskun-
félegyházán az Asztalitenisz Diákolim-
pia Országos döntőjét a IV. korcsopor-
tosok számára.  Csete Botond iskolánk 
8.b osztályos tanulója a megyei döntő 
megnyerésével jogot szerzett, hogy 
részt vegyen a  versenyen. Hármas cso-
portokban mérkőztek meg egymással 
a diákok, Boti derekasan helytállt a ké-
sőbbi győztessel szemben is. Élmények-
kel gazdagon tért haza a rendezvényről, 
többek között  testközelből láthatta a 
négyszeres világbajnok Jónyer Istvánt 
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is. Örülünk, hogy Botond képviselte is-
kolánkat a Diákolimpián, és további sok 
sikert kívánunk neki! Köszönjük szépen 
osztályfőnökének, hogy felkészítette a 
versenyre, és el is kísérte őt!

Február 22-én az idén is megtartottuk a 
Magyar Parasport Napját. Reggel a han-
gosbemondón keresztül szívhez szóló 
gondolatokkal köszöntöttük a gyereke-
ket, és összefoglaltuk a legfontosabb 
ismereteket a témával kapcsolatban. 
Testnevelésórákon játékos formában 
érzékenyítettük a gyermekeket (pl. a 
bekötött szemű tanulót egy társa vezet-
te, vagy ülve kellett célba dobni stb.), az 
osztályfőnökök pedig lélekmozgató órát 
tartottak. Nagyon várjuk, hogy ismét 
nagyobb szabású rendezvény lehessen 
ez a nap.

Harmadik osztályos tanulóink izgatot-
tan várták február 23-át, amikor a tata-
bányai Jászai Mari színházba látogathat-
tak el a Lázár Ervin Program keretében, 
hogy megnézzék a Rumini c. előadást. 
A téma több gyerek előtt ismert volt, 
többen olvasták Berg Judit Rumini-
sorozatát.

Mindenki nagyon élvezte a zenés-tán-
cos mesefeldolgozást, elvarázsolta őket 
a rendkívül ötletes, látványos díszlet is.

A harmadikosoknak rendkívül ese-
ménydús volt ez a hónap, mert az is-
kolai színházbérletük egyik előadására 
is most került sor. A székesfehérvári 
Vörösmarty Színházban A Padlás című 
zenés darabot tekinthették meg.  Gyer-
meknek, felnőttnek egyaránt élmény 
az ég és föld közötti csoda története. A 
szerzői páros Presser Gábor és Szteva-
novity Dusán neve magáért beszél.  

Nagyon örülünk, hogy ennyi élménnyel 
gazdagodtak kedves diákjaink!

Február 26-án a Vándortábort szervező 
pedagógusok hóvirágnéző túrát vezet-
tek a Vértesben található Meszes-völgy-
ben. Bárki részt vehetett rajta, nem csak 
a vándortáboros gyermekek. Rendkívül 
szép idő volt, és a várva várt hóvirágo-
kat is megtaláltuk. Természetesen csak 
gyönyörködtünk bennük, és gondosan 
kikerültük, ha éppen az úton látta meg 
valamelyik a napvilágot. Ha esetleg va-
lakinek kedve támad a túrázáshoz, még 
jelentkezhetnek a diákok a Vándortá-
borba. Köszönjük az elhivatott pedagó-
gusoknak, hogy a természet szeretetét, 
az egészséges időtöltést ilyen fontosnak 
tartják, és segítenek a szülőknek erre 
nevelni a gyerekeket!

Közeledik a leendő első osztályo-
sok beiratkozásának időpontja. 
Nyílt napokkal és játszóházzal sze-
retnénk lehetőséget biztosítani a 
tisztelt szülőknek, hogy kicsit bepil-
lantást nyerjenek iskolánk életébe. 
Március hónapban az óvodában 
kapnak bővebb tájékoztatást. Sze-
retettel várjuk az érdeklődőket!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető
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Eseménynaptár
2022.3.1. – 4.30.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház

Plébániánk elérhetőségei
Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7. 
Hivatal telefonszáma: 22-354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: kedd kivételével hétköznapokon 8.00-12.00

Temetési ügyintézés:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix  20-388-0625

Lelkipásztorok:
Plébános: Gerendai Sándor  70-397-5935
Plébános helyettes: Bódai József 30-937-4811

Temetőgondnokság elérhetőségei
Cím: Csákvár, Jókai utca 7.
Telefon: 06-20-388-0625
E-mail: mediator@katonane.hu
Temetési ügyintézés: soron kívül, telefonon előre egyeztetett időpontban
Egyéb ügyek: vasárnap 17.00-19.00

Kedves Csákvári Polgárok! 

A Katolikus Templom napközben nyitva van mindazok számára, akik Istent keresik 
és csendes elmélyülésre vágynak. Minden hétköznap - szerda kivételével - reggel 
6.30 és 7.30 között csendes szentségimádás van. 18 órakor szentmise - péntek 
kivételével, vasárnaponként pedig 11 órakor van a szentmise.

Sok mindenre szükségünk van az élethez, de van ami alapvető:
A Gondviselő Istenbe vetett hit és a vele való kapcsolat.

Református Egyház
A Csákvári Református Egyházat érintő szolgálatok esetén (temetés, keresztelés, 
esketés) legelőször a Lelkészi Hivatal értesítendő.
Gere Gábor József református lelkész:          06-30-380-9503
Geréné Kossa Izabella református lelkész:          06-30-688-6470
e-mail cím: geretablet@gmail.com

Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről a gyülekezet honlapján is olvas-
hat, 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/

ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Vasárnap 10 óra istentisztelet
Vasárnap 10 óra gyermekistentisztelet

Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde hírei:
Óvodanyitogató: március 29-én, és március 23-án
Beiratkozás: április 4-e és 8-a között 

Ünnepi rendünk:
Március 13. vasárnap 18 órától, Role koncert a Floriana Könyvtár és Közösségi 
Házban.
Április 14. csütörtök, április 15. péntek és április 16. szombaton 18 órától bűnbá-
nati istentisztelet a templomban.
Április 17. vasárnap, és április 18. hétfőn, Húsvét ünnepi istentiszteleti alkalom 10 
órától, úrvacsoraosztással.

Egyházfenntartói járulék:
Egyházfenntartói járulék és adományok befizetése történhet utalással, csekken 
vagy személyesen történő befizetéssel 

•az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-70097689-51100005 
számú bankszámlájára történő utalással (kérjük, hogy a közleményben tün-
tesse fel nevét, lakcímét és az egyházfenntartás vagy céladomány kifejezést)
• csekken, mely megtalálható a templom mindkét bejáratánál

Az egyházfenntartói járulék összegét a presbitérium a 2022-es évre 10 000 Ft-ban 
határozta meg.

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

Evangélikus  Egyház
Kedves Testvéreink!

Szomszédos országunkban háború dúl. Csákvári gyülekezetünk is kiveszi részét a 
segítségnyújtásban: felajánlottuk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közremű-
ködésével a régi parókia épületét rászoruló menekült családok számára. Azt ellátá-
sukhoz szívesen fogadunk meleg ágyneműket, hálózsákot, tartós élelmiszereket. 
A befogadottak körüzemi és ellátási költségeihez anyagi támogatásra lesz szüksé-
günk. Köszönjük Mindenkinek, aki szívén viseli az otthonukat, a biztonságot
vesztett embertársainknak sorsát.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet közvetlenül támogathatják az egyházunk 
által indított „E-PERSELY” alkalmazáson keresztül is.  
A link címe:
https://perselypenz.lutheran.hu/ukrajna

A legfrissebb információk szerint eltörölnek minden járványügyi korlátozást, így 
újra maszk nélkül lehetünk együtt istentiszteleteinken és egyéb gyülekezeti alkal-
mainkon is.
Szeretettel várjuk istentiszteleteinkre, közösségeinkbe!

Vasárnapi és ünnepi istentiszteleteinket a gyülekezet Facebook oldalán
továbbra is élőben közvetítjük, s ezeket a felvételeket később is
visszanézhetik.
Szeretettel ajánljuk evangélikus portálunk anyagait, ahol naprakész információk 
és lelki anyagok segítenek híveinknek lelki táplálékhoz jutni.
A portál címe: www.evangelikus.hu

MÁRCIUS
  6. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vas.)
13. 11.00 Istentisztelet (vas.)
20. 11.00 Istentisztelet szupplikáció (vas.)
23. 18.00 férfikör (szerda)
27. 11.00 Istentisztelet (vas.)

ÁPRILIS
3. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vas.)
10. 11.00 Istentisztelet (vas.)
14. Nagycsütörtök 18.00 Úrvacsorai istentisztelet
15. Nagypéntek 18.00 Úrvacsorai istentisztelet
17. Húsvét ünnepe 11.00 Úrvacsorai istentisztelet
18. Húsvét hétfő 11.00 Áhítat

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
péntek 17.00 Bibliaóra
péntek 18.00 Kóruspróba

Gyülekezetünk bankszámlaszáma:
Evangélikus Egyházközség Csákvár 10405066-50526774-85891001

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül
vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten”. (2Korinthus 9,7)
Köszönjük támogatásaikat!
Kérjük, hogy akinek bármilyen segítségre van szüksége, jelezze a
gyülekezet lelkészénél (Szebik Károly 0620-950-9005)

Március hónap igéje:
Pál apostol ezt írja:
„Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a
Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve
valamennyi szentért.”
Efezus 6, 18

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

14. h.

17. cs.
21. h.
24. cs.
28. h.
31. cs.
4. h.
7. cs

18:00

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

Néptáncosok farsangi műsora (ism.)
Testületi ülés (ism.)
Március 15.
Március 15. (ism.)
A csákvári vár története
A csákvári vár története (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Fábián Janka író-olvasó találkozó

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Képünk van róla

1962-ben született. A sportot 
Petrovszky Pali bácsi, általános isko-
lai tanára szerettette meg vele. Kö-
zépiskolai tanulmányait a Vasvári Pál 
Gimnázium testnevelés tagozatos 
osztályában folytatta, amelynek csa-
patával Országos Középiskolás Kupa 
győztese lett. A Videoton korosztályos 
csapataiban játszott. 1977-ben orszá-
gos serdülő bajnok lett a piros-kékek-
kel. Sajnálatos sérülése akadályozta 
meg abban, hogy szerepelhessen az 
NB/1-ben. Többször meghívást és 
játék lehetőséget kapott a Dalnoki 

Számos érdeklődőt vonzott a február-
ban vendégszereplő budapesti József 
Attila Színház Sóska, sültkrumpli című 
korhatáros komédiája. Egressy Zoltán 
két felvonásos kamaradarabját Sas Ta-
más rendezésében láthatták. 

A már 21 éve futó háromszereplős 
darab kulcsfiguráit, a két partjelzőt 
Nemcsák Károly, a színház igazgatója  
és  Karácsonyi Zoltán, a bírót Bozsó 
Péter alakította. Egy futballöltözőben 
lehettünk tanúi mindennapi életük 
lassan kibontakozó drámai fordula-

Magosi János, boldog 60. születésnapot!Sóska, sültkrumpli

Jenő által irányított magyar ifjúsági 
válogatottba. Sorkatonaként a Hon-
véd Katona SE-ben lőtte góljait. A 
Tapolcai Bauxit NB II-es csapatában 
szerepelt 3 idényen keresztül. Itt ját-
szott edzőmérkőzésen, Oleg Blohin, 
a kor aranylabdása ellen. 1989-ben a 
Szabad Föld-kupa döntőjéig menetelő 
csákvári csapat egyik oszlopos tagja 
volt. A CSTK-ban négy idényen keresz-
tül több mint 80 gólt szerzett, majd 
visszavonult kedvelt sportágától. 

INGYENES  SZÁMÍTÓGÉPES  TANFOLYAM
Szeretnénk egy több alkalmas, ingyenes (előreláthatólag 2022 áprilisában induló) tanfolyamot 
szervezni, ahol a számítástechnikával és annak felhasználásával ismertetnénk meg Önöket.  A 
tanfolyam tematikáját az Önök igényei szerint alakítanánk ki, ezért fontos lenne, hogy kitöltse az 
erre vonatkozó kérdőívünket, melyet megtalál a könyvtárban, vagy a könyvtár facebook oldalán.

Érdeklődni és jelentkezni 2022. március 31-ig lehet:
·  személyesen a Floriana Könyvtárban, Csákvár, Szabadság tér 9/A
·   emailban: florianakonyvtar@gmail.com
·  telefonon: +36 30 225 8552 (Szekeresné Horváth Zsuzsanna)

tainak, ahol a feje tetejére állt világ 
alaposan próbára teszi a szereplők 
csapongó érzelmeit. Az egymással 
konfliktusba kerülő, csipkelődő há-
rom férfitípus: a posztjáról lecsúszott 
egykori bíró, az ambíciózus alfahím, s 
a megtört művészlélek magánéleti és 
szakmai kisemmizettségével, a kezük-
ből kicsúszó irányítással görbe tükröt 
állít a társadalomnak.

Összeszokott színészi játékuk 
rafinláltan egyensúlyoz a komikum 
és a tragédia határán. Egyszerre 
édes, sós, és savanyú, akár a sóska 
sültkrumplival.      M.K.M.

Az ünnepelt balról a harmadik
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Kiadó: 
Csákvár Város Önkormányzata

Szerkesztőség: Floriana Könyvtár
Csákvár Szabadság tér 9/a.

Készült: Kék Elefánt Nyomda
Székesfehérvár, Jancsár köz 2.

Tel./Fax: (22)338-674
kekelefantnyomda@gmail.com

Szerkesztő-bizottság elnöke:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:

Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit

Magyar Diána
Majorné Kiss Mónika

Némedi István
Szakál Borostyán

E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: április 1.

Csákvári Hírmondó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hirdetések

Sáfrán András
+36-20-962-0478

Stift’90Bt.
e-learning 

kresz tanfolyamára
a jelentkezés folyamatos.

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

Az alábbi szolgáltatásokkal 
állok rendelkezésre

Magánszemélyek részére: 

Biztosítások: 
Baleset
Egészség
Nyugdíj
Élet
Hitelfedezeti
Élethosszig tartó
Lakás
Gépjármű  (gfb. casco, stb.)

Hitelek, számla:
Babaváró
Támogatott lakásfelújítás
(3 millió ft. támogatással)
Lakossági bankszámla
Személyi kölcsön 
Hitelkártya

Kis-, és közepes vállalkozások 
részére:

Biztosítások:
Csoportos
Cégtulajdonos
Kulcsember
Gépjármű (casco. gfb., stb)
Vagyon, stb.

Tilinger Gábor  +36 20 9357 346
tilinger.gabor1961@gmail.com

Könyvtári
hírek

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

Csakráink önismereti workshop a 
művészetterápia módszerével. Még 
lehet csatlakozni, rajztudás nem 
szükséges.
MAM-Mini Alkotó Műhely
30 988 2726

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Fehér Ferenc erdész teme-
tésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek. 

Gyászoló Család

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél 
gazdagabb a múltad, annál több fo-
nálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” 

Babits Mihály

Márciustól Helytörténeti Esték cím-
mel programsorozatot indítunk a 
Floriana Könyvtárban.
Olyan csákváriakat kérünk majd fel 
előadónak hónapról hónapra, akik 
tudásukkal, lelkes lokálpatriótaként 
megidézik, megelevenítik számunkra 
településünk történetének egy-egy 
részletét.
Első alkalommal, március 17-én, 
csütörtökön este 18.00 órakor Visz-
ló Levente A csákvári vár története 
című előadását hallgathatják meg az 
érdeklődők.  
A tavaszi blokkban még áprilisban és 
májusban, az ősszel pedig szeptem-
ber, október, november hónapban 
készülünk egy-egy előadással.

APRÓHIRDETÉS

INGATLANKÖZVETÍTÉS
• Adás-vétel
• Földhivatal előtti ügyintézés
• Ingatlan-tanácsadás
• Földmérés, épületfeltüntetés
• Hivatali engedélyeztetési eljárások
• Közművek átíratása

Babai Márti 06-30-4343-601
Iroda: 8083 Csákvár, Jókai u. 7.
florianaingatlan@gmail.com

TÜDŐGYÓGYÁSZATI MAGÁNSZAKRENDELÉS
Előjegyzési telefonszám: 06 20 4313 702
Rendelési idő: kedd, csütörtök 7.00-9.00

Rendelés helye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 5. orvosi rendelő
Rendel: Dr. Zsigmond László • háziorvos, tüdőgyógyász szakorvos

DÍJSZABÁS
•konzultáció, fizikális vizsgálat, légzésfunkció, 
terápiás terv, recept, javaslat: 15 000 Ft

•kiegészítő vizsgálatok
(mellkasfali, mellűri, egyéb ajánlott
ultrahang vizsgálat, provokációs légzésfunkció stb.) 
vizsgálatonként 10 000 Ft
ANTSZ eng. FE-06/NEO/9732-2/2021
NEAK Rp.sz.sz. 4988006055

HÉDI KOZMETIKA
SZOLGÁLTATÁSAIM

•  festések (szemöldök, szempilla), szemöldöklaminálás
•  1D műszempilla építés, szempilla lifting
•  tisztító arckezelések (minden korosztály számára)
•  anti-aging (fiatalító, ránctalanító kezelések, mezopeptid kezelés,
   szemkörnyék kezelés)
•  AHA –savas kezelések
•  arc – nyak dekoltázs masszázs
•  gyanták
• füllyukasztás, orrbelővés
•  sminkek – minden alkalomra

BEJELENTKEZÉS
Faddi Zsuzsa 06-20-456-5093
vagy a kozmetika hivatalos Facebook oldalán.

Szeretettel várok mindenkit a Csákvár, Ady Endre utca 33. sz. alatt lévő kozmetikámban!
„A magadra fordított idő NEM elvesztegetett idő.”


