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Helló
nyár!

Csákvár város polgármestere 
karbantartói munkakör betöl-
tésére keres 1 fő munkaválla-
lót.

 
A Mese-Vár Óvoda és az Ester-
házy Iskola előző havi beszá-
molója.

Olvass el egy, vagy a kár több 
könyvet a Floriana Könyvtár 
listájáról és töltsd ki a hozzá 
tartozó feladatlapot.

A Dél-Vértes kulturális
életének megújulása

A Floriana Könyvtár és Közösségi Tér 
létrehozására Magyarország Kormá-
nya 682 millió Ft állami támogatást 
nyújtott, Csákvár Város Önkormány-
zata pedig 28 millió Ft önerőt bizto-
sított.

Az intézmény megépítésével egy 
olyan kulturális központ jött létre, 
melyre már hosszú évek óta igény 
van a településen. Korosztálytól 
függetlenül mindenki megtalálhatja 

benne azt, ami kikapcsolódást nyújt-
hat számára a hétköznapokban. Fia-
talos klubhelyiségtől a könyvtáron át 
a legmodernebb technikával felsze-
relt színházteremig minden elérhe-
tővé vált egy helyen. 

A Csákvár város szívében megvaló-
sult közösségi épület nem csupán 
Csákvár lakosságát, hanem a Dél- 
Vértes térségében élők magas mi-
nőségű kulturális kikapcsolódását és 

kulturális feltöltődését is biztosítja, 
elősegítve ezzel a közösségi élmény-
szerzést és a közösségépítést.

Csákvár Város Önkormányzata már a 
működés első évében teljes színhá-
zi évadot tud biztosítani az előadá-
sokkal, hiszen 2020 szeptemberétől 
2021 júniusáig mindösszesen 12 da-
rab kerül bemutatásra, köztük egy 
premier előadással:

• Kálmán Imre: Csárdáskirálynő
• Karácsonyi Kavalkád 
• Hoztam valamit a hegyekből 
(Tóth Auguszta monodrámája Me-
zei Mária életéből)
• Tinihősök- interakív zenés sport-
mese 
• PREMIER - Lehár Ferenc: Cigány-
szerelem (nagyoperett)
• Süsü, a sárkány kalandjai 
• Utazás drámai musical az 56-os 
forradalomról 
• Földre száll a hóember, interak-
tív Mikulás műsor
• Szájon lőtt tigris (Rejtő Jenő)
• Péntek 13. a szerelem napja, 
operett-vígjáték
• A gyertyák csonkig égnek színjá-
ték (Márai Sándor)
•Kövek a zsebben

Az újonnan létrejött Rátonyi Róbert 
Színházzal kötött együttműködé-
sünk részeként láthatja közönség a 
2020/2021-es évad nyitóelőadását 
és egy fergeteges premiert, Lehár Fe-
renc Cigányszerelem című nagyope-
rettjét. A társulat mostantól új néven 

Együttműködés Csákvár Város Önkormányzata és a 
Rátonyi Róbert Színház között

Folytatás a következő oldalon.
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Trianon 100

folytatja működését, tisztelegve a 
magyar színházművészet és az ope-
rett-műfaj nagyja, Rátonyi Róbert 
emléke előtt. Komoly szakmai múlt-
juk, számos nagysikerű előadásuk 
magas művészi minőséget és biztos 
közönségsikert ígér a csákvári publi-
kum számára.
 
Röviden a Teremi Trixi (Bársony Rózsi 
Emlékgyűrű-díjas, Kálmán Imre díjas) 
művésznő nevével fémjelzett színhá-
zi társulatról: 
2017-ben Nívót Produkció néven 
alakultak, az elmúlt időszakban szá-
mos hazai zenés kulturális eseményt, 
fesztivált, előadást hoztak létre nagy-
nevű magyar művészekkel koproduk-
cióban. Elsősorban, de nem kizárólag 
zenés műfajokban remekelnek, az 
operett a társulat legerősebb műfa-
ja. Éppen ezért folytatják működésü-
ket a jövőben Rátonyi Róbert Színház 
néven. A Jászai Mari díjas, kiváló és 
érdemes művész, az Operett Színház 
örökös tagjának neve az örök klasz-

Pontosan 100. éve, 1920. június 4-én 
16 óra 32 perckor írták alá a trianoni 
békediktátumot, melynek értelmé-
ben Magyarország területének és la-
kosainak mintegy kétharmadát vesz-
tette el. 2010. május 31-én iktatta 
törvénybe az országgyűlés Nemzeti 
Emléknapként a Nemzeti Összetar-
tozás Napját, melyen határon túlra 
került honfitársainkra gondolva em-
lékezünk az egy évszázaddal ezelőtti 
szomorú döntésre.

Folytatás az előző oldalról.

szikussal, Bóni gróffal forrott össze. 
Teremi Trixiék is vallják, a zenés mű-
faj legendás színészóriása mindent 
tudott a színpadról és a színházról. 
Tánc és ének tudása, kiváló karakter-
formáló képessége megannyi emble-
matikus szerep megformálására pre-
desztinálta, játéka ugyanakkor friss, 
újszerű, modern és jövőbe mutató 
volt.
 
A következő évadban Csákváron, 
mint állandó játszóhelyen működő 
Rátonyi Róbert Színház büszkén vise-
li mostantól a táncos-komikus nevét, 
emlékét őrzik és gondozzák, valamint 
Rátonyi színészi hagyatékára építve, 
annak minden értékes elemét meg-
tartva, az operett és zenés műfaj 
hagyományait is képviselve igyekez-
nek tovább vinni tudását. Jövőbeli 
terveik között szerepel a Rátonyi Ró-
bert emlék-díj alapítása, ezt minden 
évben a zenés műfaj egy-egy fiatal 
tehetségének adományozzák majd.

Csákvár Város Önkormányzatának 
megemlékezése az együttes harang-
szó után a fellépő művészek, Dallos 
Zoltán és Schäffer László által előa-
dott erdélyi népdallal vette kezdetét. 
A Himnusz eléneklését követően Illés 
Szabolcs polgármester úr osztotta 
meg gondolatait, melynek során ki-
emelte „mint ahogy száz éve – úgy 
talán ma is a legfontosabb felada-
tunk ebben a rendkívüli időszakban 

egymás segítése, az összefogás és 
az összetartás.” A történelmi esemé-
nyek felidézését követően beszédét 
a következőképp zárta: „...Trianon 
mindörökké velünk élő emlékének 
üzenete legyen mindnyájunk számá-
ra az is, hogy még a legnehezebb és 
legkilátástalanabb időkben is akar-
junk élni, és hogy magyarként akar-
junk élni. És legyen az az üzenet, 
hogy sose mondjunk le egymásról, 
segítsük egymást. Higgyünk való-
ban a nemzeti összetartozásban, és 

tegyünk is érte meg minden tőlünk 
telhetőt.”

Polgármester úr szavai és a meghí-
vott művészek szívhez szóló előadá-
sa tovább mélyítette a megemléke-
zés során felszínre kerülő érzéseket, 
és ahogy körbenéztem, nem csak az 
erős szél miatt láttam könnyáztatta 
szemeket. A rendezvény zárásaként 
eléneklésre kerülő Székely Himnusz 
is szívből, a szelek szárnyán szólt min-
den magyarért.
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Nyári olvasópályázat
a Floriana Könyvtár játéka 9-14 éves korosztály részére

 A veszélyhelyzet és a szervezett 
programokkal kapcsolatos kormány-
rendelet miatt a Lőportorony 200 

Csákvár,
a Tornyok Városa

A pályázatban részt vevő könyveink:

• Bíró Szabolcs: Elveszett csillagok
• Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány
• Charles Gilman: Démon tanár úr
• Csukás István: A téli tücsök meséi
• Janikovszky Éva: Az úgy volt…
• Meg Cabot: A neveletlen hercegnő 

naplója
• Varga Katalin: Legyél te is Bonca!
• Verne Gyula: Világítótorony a világ

végén

Csákvár Város Polgármestere pályá-
zatot hirdet 1 fő  karbantartói mun-
kakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű (Munka Törvénykönyve sze-
rinti jogviszony) 

Foglalkoztatás jellege: 8 órás teljes 
munkaidő 

Munkavégzés helye: Csákvár város 
közigazgatási területe 

A munkakörhöz tartozó feladatok: 
Csákvár város közigazgatási terüle-
tén a zöldfelületek karbantartása. 
Önkormányzati tulajdonú ingatla-
nok, intézmények, karbantartási és 
javítási munkáinak elvégzése. Egyéb 
városüzemeltetési feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
Munka törvénykönyvében szereplő 

Jelentkezési határidő: 2020. július 31.

Jelentkezés és a feladatlapok átvétele 
személyesen a Floriana Könyvtárban.

Leadási határidő: 2020. szeptember 30.

A három legjobb pályázó jutalomban ré-
szesül.

Mindenkinek jó pihenést, szép nyarat 
kívánunk!

rendelkezések, valamint a munkál-
tatóval történő megegyezés az irány-
adó. 

Pályázati feltételek: 
• Középfokú műszaki, vagy építő-
ipari képesítés, 
• B kategóriás jogosítvány, 
• Magyar állampolgárság, 
• Büntetlen előélet, 
• Nem áll a foglalkoztatástól való 
eltiltás alatt, 
• Cselekvőképesség, egészségügyi 
alkalmasság, 
• Próbaidő vállalása (3 hónap) 

A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent: 

• Hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat,
• Traktor vezetői engedély és gya-
korlat. 

A pályázat mellékleteként benyúj-
tandó iratok, igazolások: önéletrajz, 

végzettséget igazoló okiratok má-
solata, 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy hozzájárul a kivá-
lasztási eljárás alatt személyes adata-
inak kezeléséhez. 

Á L L Á S H I R D E T É S A munkakör legkorábban 2020. júli-
us 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. június 26. 

A pályázat benyújtásának módja: 
• Postai úton:
Csákvár Város Önkormányzata 
8083 Csákvár Szabadág tér 9.
• Elektronikus úton:
titkarsag@csakvar.hu 

 

XI. Pázmándi Veterán Autó-, Motoros Találkozó 
és Vértes Csillagtúra 

  
2020. július 11. 

  
  
 
Az idei évben ismét csillagtúrát szervezünk a résztvevőknek 
vetélkedőkkel, játékokkal. Közel 50 veterán autó és motor fog 
áthaladni az alábbi településeken. Az érdeklődő közönség meg is 
tekinthető őket az alábbi helyszíneken a nap folyamán 9.00-14.00 
óráig: 

 
Indulás, érkezés: Csákvár - Rákóczi Ferenc utca 
Vértesboglár 
Szár - Faluközpont 
Szárliget - Polgármesteri hivatal 
Vértessomló - Faluközpont 
Várgesztes – Vár rét 
Kőhányáspuszta 
 
 
 

Bővebb információ: 
nosztalgiajarmuvek@gmail.com 

Kerkuska Csaba (0620/211-6525) 
Facebook: Pázmándi Nosztalgia-Jármű Egyesület 

  
Várunk mindenkit szeretettel! 

 

éves  júniusi megemlékezése határo-
zatlan ideig elmarad.
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A hónap legjelentősebb eseménye a 
leendő első osztályosok beiratkozása 
volt. Sikerült időben tájékoztatni a 
kedves szülőket az online beiratkozás 
lehetőségéről és módjáról. A legtöbb 
család élt is ezzel a lehetőséggel. Aki 
pedig papír alapon szerette volna 
kitölteni a dokumentumokat, május 
6-án és 7-én bejöhetett az iskolába, 
és hagyományos módon is megold-
hatta gyermeke beíratását. Így gör-
dülékenyen, problémamentesen, az 
országos határidő előtt egy héttel 
(május 8-ra), minden körzetes gyer-
mek jelentkezett, és elküldhettük az 
új kisdiákjaink névsorát. Május 15-
én éjjel lezárt a rendszer, ezután a 
fenntartó tekintette át az adatokat. 
Május 22-én meg is kaptuk az enge-
délyt: előreláthatólag Csákváron két 
20 fős első osztályunk lesz, Gántra 4 
kisgyermek iratkozott be. Szeretettel 
várjuk új kis tanítványainkat, és kö-
szönjük a szülők bizalmát!

A rendkívüli helyzet és az online 
beiratkozás miatt az idén minden 
a szokásosnál később történik, így 
a gyermekek osztályba sorolása is. 
Amint a szükséges dokumentumok 
és információk birtokában leszünk, 
kettéosztjuk a 40 gyermeket, és kiír-
juk az iskola mindkét épületének az 
ajtajára.

A hónap fontos eseménye volt a tor-
naterem tetejének felújítása is. Szép 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 215/ 
2020. (V. 20.) Korm. rendelet értel-
mében, 2020. május 25- től a vidéki 
óvodák és bölcsődék újranyitottak. 
Így a Csákvári Mese- Vár Óvoda és 
Bölcsőde is megújult környezetben 
fogadja az óvodás és bölcsődés korú 
gyermekeit. Tisztelettel kérjük a ked-
ves Szülőket, hogy a rendkívüli hely-
zet visszavonásáig, a járványügyi, 
egészségvédelmi előírások figyelem-
bevételével, az óvoda és bölcsőde 
épületébe ne lépjenek be! Gyerme-
küktől reggel a bejáratnál búcsúzza-
nak el, délután pedig ott köszöntsék. 
Minden esetben felnőtt kíséretében 
mennek be a gyerekek az intézmény-

Május az iskolában

cserépburkolatot kapott, remélhető-
leg hosszú időre megóvva minket a 
beázástól. Május 26-án bontották el 
az állványokat, és vonultak el a mun-
kások.

Ezen a napon helyeztük üzembe a 
Csákvári Iskola Tanulóiért Alapítvány 
által vásárolt új erősítőt is. Az egész 
főépületben szólt a zene, a próba 
sikeres volt. Reméljük, a gyerekek 
örülnek majd a modernebb rend-
szernek! Szintén alapítványi pénzből 
próbáljuk megoldani, hogy a „régi 
iskola” épületében újra működjön a 
hangosbemondó. (Sok éve nem üze-
mel már.) 

Ezen kívül Alapítványunk programo-
kat finanszíroz majd a napközis tábo-
rok mindennapjainak színesítésére, 
valamint festékpatront vásárol az 
adományba kapott színes nyomtató-
hoz.

be, ahol természetesen segítő ke-
zet nyújtunk az öltözködésben is. A 
Nemzeti Pedagógus Kar napokban 
kiadott közleménye alapján, a 2020. 
márc. 16- tól, 2020. aug. 31-ig terje-
dő időszakra a gyermek távollétéről 
igazolást nem kérünk. 

• Ezúton szeretném jelez-
ni, hogy 2020. jún. 12-ig, minden 
gyermek a járványhelyzet előtti 
megszokott rendben, a saját cso-
portjában töltheti a mindennapja-
it. 
• 2020. jún. 15- től- júl. 17- ig a 
Tagóvoda látja el az óvodás gyer-
mekek felügyeletét.

• 2020. júl. 20- tól egészen 2020. 
aug. 19-ig a Székhelyóvoda valósít-
ja meg a nyári ügyeleti rendet.
• 2020. aug. 24-től mind a két óvo-
da megnyitja kapuit. 
• A jelenlegi jogi szabályozás értel-
mében a bölcsőde ezen a nyáron 
csak két hétre zárhat be, melynek 
időpontja: 2020. júl. 6- tól, júl. 17-
ig. 

Idén sem feledkezünk meg a balla-
gó nagycsoportosainkról. Sajnos a 
jelenlegi helyzet nem engedi meg, 
hogy nagyszabású, a nagyközönség 
számára nyitott rendezvényt való-
sítsunk meg. A kialakult viszonyok 

Iskolánk főbejárata elől eltűnt a rég-
óta használatban lévő szőnyeg. Egy 
kedves szülő újat adományozott he-
lyette. Köszönjük szépen a felaján-
lást, ez sokkal szebb a korábbinál.

Május 28-án és 29-én sor került a he-
tedik osztályosok védőoltására is. Ezt 
is a szokásostól eltérő módon kellett 
megszervezni, de a védőnőkkel és az 
iskolaorvossal történt sikeres együtt-
működés során rendben lezajlott.

A Graph Art Kiadó Tappancs ma-
gazin után járó PIP (Partner Iskola 
Program) pontokból két projektort 
vásárolt az iskola, valamint jutalom-
könyveket a negyedik osztályos gyer-
mekeknek.

Tobak Benjamin 8.b osztályos tanu-
ló az SNI Gyöngyhalászat Tehetség-
gondozó Országos Magyarversenyen 
első helyezést ért el. Gratulálunk 

neki, köszönjük Judit néni és Éva néni 
munkáját!

Kozma Zoltán Benedek 8.a osztályos 
tanuló szintén ebben a hónapban 
tett sikeres angol középfokú nyelv-
vizsgát. Neki is gratulálunk, és kö-
szönjük Jutka néni munkáját!

Hetedikeseink lelkesen készülnek a 
ballagásra, bár folyamatosan változ-
nak a keretek, amin belül gondol-
kodhatunk. Végül lehetőség nyílt rá, 
hogy osztályonként, szabad térben 
ünnepélyesen lezárhatjuk az elmúlt 
nyolc évet. Mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy szép legyen a 
nyolcadikosok búcsúzása. Rugalma-
san alkalmazkodunk a körülmények-
hez.

A tankerületi javaslat szerint ezen 
a nyáron iskolánk nem szervez 
„ottalvós” táborokat, viszont napkö-
zis rendszerűt sokkal többet, mint a 
korábbi években. Egész nyárra fel-
mértük az igényeket, kialakítottuk a 
csoportokat. Igyekszünk a családok 
segítségére lenni, az éppen aktuális 
járványügyi előírásoknak megfelelő-
en.

Köszönjük szépen az egész éves 
együttműködést!

Szép nyarat kívánok mindenkinek és 
jó pihenést a gyerekeknek!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

kizárólag zártkörű ünneplésre adnak 
lehetőséget. 2020. jún. 15- én dél-
előtt szeretnénk mind a két épület-
ben, méltóképpen elbúcsúztatni és 
egyben útnak indítani az iskolába a 
ballagó nagyjainkat. A búcsú pillana-
tairól videó- és hanganyagot is készí-
tünk, amelyet minden érintett család 
rendelkezésére fogunk bocsájtani.

Bízva további együttműködésükbe és 
támogatásukba.

Lancer-Szabó Mónika
intézményvezető

Történések a Csákvári Mese-Vár 
Óvoda és Bölcsőde életében
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• Evangélikus  Egyház
Örömmel értesítjük, hogy ismét van lehetőség az istentiszteleteinken
való személyes részvételre. A koronavírus járvány miatt kialakult
helyzetre való tekintettel bizonyos biztonsági szabályok betartása
szükséges:
1. Mindenki viseljen védőmaszkot.
2. Kézfertőtlenítő használata szintén kötelező.
3. Kerüljük a kézfogást.
4. A padokban (családtagokat leszámítva) 1,5 méteres távolságot kell
tartani, azaz kb. minden második padban szabad helyet foglalni.
5. Mindenki saját énekeskönyvet (vagy okostelefonról applikációt)
használjon.

Vasárnapi és ünnepi istentiszteleteinket a gyülekezet Faceboook 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

JÚNIUS
14. 11.00 Tanévzáró istentisztelet (vas.)
21. 11.00  Istentisztelet (vas.)
28. 11.00 Istentisztelet (vas.)

JÚLIUS
5.   11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vas.)
12. 11.00 Istentisztelet (vas.)

Nyári napközis hittanos táborunk a csákvári parókián:
júl. 19 – 24., vasárnap délutántól péntek estig.

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).

Június hónap igéje:
„URam, egyedül Te ismered minden embernek szívét.”
1Királyok 8,39

Eseménynaptár
2020.6.1. – 2020.7.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébániánkon a személyes ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel.
Amennyiben halaszthatatlan ügyben van szükségük hivatali ügyintézésre, vagy 
lelkipásztorainkkal szeretnének beszélni, kérjük, hívják a következő telefonszámok 
közül az ügynek megfelelőt, vagy írjanak e-mailt: csakpleb@citromail.hu

Hivatali ügyek:
Adminisztrátor: Érsek Anikó  20-8232-932

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

Lelkipásztorok:
Plébános: Gerendai Sándor  70-397-5935
Káplán: Visnyei László  20-285-7388

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

A liturgia általános rendje Csákváron
Templomunkban a járványveszély idején nincsenek nyilvános liturgiák, de az üvege-
zett portálfalig egész nap be lehet menni, elcsendesedni, imádkozni.
Reggel 6.30 és 7.30 között az egymástól való biztonságos távolság megtartásával a 
templomtérbe is be lehet menni, a padokba be lehet ülni.
Vasárnaponként 10 órától a Csákvár TV felvételről vasárnapi szentmisét sugároz, 
melyet Gerendai Sándor plébános mutat be.

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/

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Vasárnap istentiszteleteinket a templomban tartjuk, a megfelelő szabályok megtartásával.
Az istentiszteletet továbbra is lehet online hallgatni, ugyanebben az időben:

• az egyházközség facebook oldalán (Református Egyházközség Csákvár)
• illetve egy youtube csatornán (Gere Gábor József )

A gyermekistentiszteletet továbbra is Zoom alkalmazáson keresztül minden vasárnap 11 
órától tartjuk.
A templomunknak kizárólag a torony alatti bejárata használható, az udvar a Kálvin Idősek 
Otthona felé le lesz zárva.

Kérjük a további istentiszteleti alkalmaink megtartásáról, és annak helyéről és idejéről 
tájékozódjanak a honlapunkon, facebook oldalunkon, hirdetéseinkben. 

Egyházfenntartói járulék:
Egyházfenntartói járulék és adományok befizetése a kialakult helyzet alatt csak 
utalással történhet, vagy csekken történő befizetéssel

az egyházközség CIB Banknál vezetett bankszámlaszáma: 
10700093-70097689-51100005 

Kérjük, hogy minden esetben a közleményben tüntesse fel nevét, lakcímét és az 
egyházfenntartás kifejezést, vagy az adomány célját.
Az egyházfenntartói járulék összegét a presbitérium a 2020-as évre 6000 Ft-ban 
határozta meg.

Úrnapi körmenet
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Kiadó: 
Csákvár Város Önkormányzata

Szerkesztőség: Floriana Könyvtár
Csákvár Széchenyi utca 8.

Készült: Kék Elefánt Nyomda
Székesfehérvár, Jancsár köz 2.

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

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

Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit

Magyar Diána
Majorné Kiss Mónika

Némedi István
Szakál Borostyán

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

Csákvári Hírmondó

Fűnyírás, fűkaszálás, kertgondozás.
Tel.: +36-70-548-1602

Gánt Gránásban 800 m2 telek, két-
szintes hétvégi házzal, két beállós 
garázzsal vízzel, villannyal betegség 
miatt sürgősen eladó! Érdeklődni: a 
06-70-545-5260 telefon számon le-
het. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik id. Tamás Bélát utolsó útjára 
elkísérték, részvétükkel fájdalmunk-
ban osztoztak.

Gyászoló család

Hirdetések

APRÓHIRDETÉS

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

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

LACI BÁCSI KONYHÁJA
Legyen a vendégünk, mi mindent elkövetünk, hogy elégedett legyen!

Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is! 

Étlapunk megtekinthető a www.oregtolgy.hu oldalon.

Ételeinkre a házias ízek a jellemzőek. Az alapanyagok közvetlen
a termelőtől és gyártótól vásárolt, saját előkészítésű és feldolgozású
élelmiszerekből készülnek. Tartósított alapanyagot nem használunk.

Vállaljuk esküvők, bankettek, családi rendezvények, 
állófogadások rendezését, lebonyolítását.

Állunk rendelkezésükre!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

HÉDI KOZMETIKA
SZOLGÁLTATÁSAIM

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

koszorúslány, örömanya, ballagás, szalagavtó)

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

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

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy
megérkezett...

2020. május 6-án Dancs Olivér a Kos-
suth utcába,
2020. május 25-én Csikesz Flóra a 
Tersztyánszky körútra.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Csákvár-Gánt Tv
J Ú N I U S  H A V I  M Ű S O R A

Június

Június

Június
Június

Június

Június
Június
Július
Július

8. h.

11. cs.

15.h.
18. cs.

22. h.

25. cs.
29. h.
2 cs.
6. h.

18:00

18:00 

18:00
18:00

18:00

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

Pedagógusnapi köszöntő
Trianon 100
Pedagógusnapi köszöntő (ism.)
Trianon 100 (ism.)
Ballagó diákok2020
Színházi élet Csákváron
Iskolai ballagás
Színházi élet Csákváron (ism.)
Iskolai ballagás (ism.)
Csányi László kórustalálkozó (ism. 2019.)
Gyermeknap  (ism. 2019.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2020. július 1-jén (szerda) 18:30 
órai kezdettel gépjárművezetői 
tanfolyam indul a könyvtárban.

 Információra ajánljuk a
www.stift90.hu 

honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni 

az 582-310/51 telefonszámon, 
vagy személyesen a könyvtárban 

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


