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ISKOLAI HÍREK

Polgármesteri döntések a ko-
ronavírus járvány idején.  

Színes iskolai beszámoló és ta-
nulóink versenyeredméyei.

Az elismerő címre történő ja-
vaslattétel határideje 2021. 
február 8.

Kölcsönzési lehetőség a vírus-
helyzet időszaka alatt. 

Mester István 1932. 07. 16-án szü-
letett Csákváron. Az általános iskola 
elvégzését követően Budapesten la-
katosinasnak tanult, ahol esztergályos 
végzettséget szerzett. A háború után 
Székesfehérváron a Videotonban, a 
vadásztöltény gyárban, ezt követően 
a Csákvári Erdészetnél helyezkedett 
el. 1959-től nyugdíjba vonulásáig a 
csákvári Állami Gazdaságban szállítás-
vezetőként, munkavédelmi előadóként 
dolgozott.

Csákvár közéletében aktívan részt vál-
lalt, hiszen a rendszerváltásig tanácstag 
volt, illetve szervezte a Csákvári Torna 
Klubot, melynek tiszteletbeli örökös 
elnöki tisztségét haláláig viselte. Több 
évtizeden keresztül eredményesen irá-
nyította Csákvár sportéletét. Életének 
egyik fő műve a Sportkombinát felépí-
tése, melyre mindig is büszke volt. Hitt 
benne, hogy egy olyan létesítményt 
épít, ahol idősek és fiatalok együtt le-
hetnek – együtt sportolhatnak. 

Kezdeményezője volt a bajorországi 
testvér-települési kapcsolat kialakítá-
sának. Az ő munkálkodásának köszön-
hetően jött létre Csákvár és Pyrbaum 
között az immár több, mint 30 éves 
partnerkapcsolati együttműködés. 

Élete és munkássága szorosan össze-
fonódott településünk életével ezért 
Csákvár Nagyközség Képviselő-testülete 
2003-ban Csákvár Díszpolgára kitüntető 
címet adományozott számára, melyre 
egész életében büszkén tekintett. 

Halálával pótolhatatlan űrt hagyott 
Csákvár sport- és közéletében. 

Csákvár Város Önkormányzata nevében 
őszinte részvétem fejezem ki a gyászoló 
családnak. 

Illés Szabolcs
polgármester

Gyászhír
Életének 89. évében elhunyt Mester István,
Csákvár Város Díszpolgára

A Csákvár-Gánt Televízió Január 21-én 18.00 órai kezdettel Visszaemlékezés az Esterházyakra 2. című műsorával
Mester Istvánra emlékezik.
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Polgármesteri döntések
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet-
ben, valamint a katasztrófavédelem-
ről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésé-
ben foglaltak alapján Illés Szabolcs 
polgármester úr 2020.  november 23. 
határozatai óta eltelt időben a követ-
kező döntéseket hozta: 

Döntött a Csákvári Mese-Vár Óvoda 
és Bölcsőde Szabadság téri épületé-
nek bezárásáról a koronavírus meg-
jelenésével kialakult veszélyhelyzet 

miat,t az Oktatási Hivatal határozata 
szerint 2020. december 8-18-ig. Az 
intézmény a téli szünetben lezajlott 
fertőtlenítést követően 2021. január 
4-től folyamatosan üzemel. 

A nem lakás célú ingatlanok bérleti 
díjainak emelése az éves 3%-os inf-
láció szerint került megállapításra, 
majd a 609/2020. (XII. 18.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján a mó-
dosítás hatályon kívül helyezésre 
került, érvényben tartva a 2020. 
évben megállapított bérleti díjakat. 
A bérbeadható eszközök 2021. évi 

bérleti díjáról szóló döntés szintén a 
2020. évben hatályos díjak megtartá-
sáról szól. 

A Fejérvíz Zrt. üzemeltetésében lévő 
elhasználódott vagyontárgyak selej-
tezéséről született döntés értelmé-
ben selejtezésre került az elhaszná-
lódott szivattyú. 

A Csákvári Kulturális és Sport Non-
profit Kft. ügyvezetője jogviszo-
nyának rendezéséről szóló döntés 
értelmében Csákvár Város Önkor-
mányzata alkalmazásából a Csákvári 

Kulturális és Sport Nonprofit Kft. al-
kalmazásába került. 

Módosításra került az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és egyéb 
helyiségek bérletéről és elidegení-
téséről szóló 11/2015. (VI. 1.), vala-
mint a közterület-használatról szóló 
12/2017. (V.30.) önkormányzati ren-
delete. 

Visszavonásra került a Csákvári Kul-
turális és Sport Nonprofit Kft. üzleti 
tervéről szóló 74/2020. (XII.15.) ha-
tározat.

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Csákvár Város Önkormányzata vár-
ja a „Csákvárért Díj” elismerő címre 
történő javaslattételeket. Kitünte-
tésben részesülő személyre javasla-
tot különösen a helyi önkormányzat 
tisztségviselői, a képviselő-testület 
bizottságai, az önkormányzati kép-
viselők, a hivatal vezetői, továbbá a 
térség országgyűlési képviselője, a 

A Katolikus Szeretetszolgálat Szent 
Vince Otthonának lakói és dolgozói ne-
vében szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik az adventi időszak-
ban ajándékkal, adománnyal próbálták 
meg szebbé tenni intézményünk lakó-
inak az ünnepeket, kicsit feledtetve a 
mögöttünk álló nehézségeket. 

Köszönjük Tessely Zoltán országgyű-
lési képviselőnek, Tóth Józsefné Ma-
rikának, és minden hozzátartozónak a 
támogatását és az adományokat.

Továbbá köszönet a Kempo Harcmű-
vészeti Sportegyesületnek, a Mező-

Felhívás 
településen működő civil szerveze-
tek, egyházak, intézmények képvise-
lői és a magánszemély javaslattevők 
tehetnek. Az elismerő cím alapítá-
sával és adományozásával az önkor-
mányzat elismerését fejezi ki azok-
nak a személyeknek, közösségeknek, 
akik folyamatosan, több éven ke-
resztül kifejtett munkásságukkal az 

„Csákvárért Díj” elismerő címre történő javaslattételre
egészségügy, szociálpolitika, a sport, 
a kultúra, a művészet, az oktatás, a 
város fejlesztése, a környezetvéde-
lem és egyéb területen végzett tevé-
kenységükkel kiemelkedő érdemeket 
szereztek a település fejlődésében. 

A „Csákvárért Díj” évente összesen 
legfeljebb kettő adományozható, 

magánszemély, szervezet vagy cso-
port részére. 

Az indoklással ellátott javaslatok 
benyújthatók Illés Szabolcs polgár-
mesternek címezve - személyesen 
a Csákvári Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy a 
titkarsag@csakvar.hu e-mail címre 
küldve 2021. február 8-ig.

gazdasági Zrt-nek, GYÜVIZŐ üzlet-
nek, az MSZP helyi szervezetének, a 
Karitás-RÉV önkénteseinek, a TESCO 
és a DM székesfehérvári üzletének.

Köszönetet szeretnék mondania Csák-
vár Önkormányzatának és Csákvár la-
kóinak, hogy ajándékcsomaggal lep-
ték meg az intézményünkben élőket. 

Áldott, szeretetben és egészségben 
gazdag, sikeres újévet kívánunk a kö-
zösség minden tagjának.

Pirityi Hajnal
intézményvezető

Köszönetnyilvánítás
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2020. december 6-án Mikulások jár-
tak Csákváron.

A vírushelyzetre való tekintettel a 
2020-as központi Mikulás ünnepség 
elmaradt.

De a Csákvári Lovasbarátok Köre 
Egyesület tagjai és Mészáros Tamás 
úgy gondolták, megmutatják a tele-
pülés apró népének, hogy a Mikulás 
nem feledkezett meg róluk. 

2020. december 6-án délután útnak 
indult 3 hintó 3 Mikulással, krampu-
szokkal.

Magosi István fogatán Mészáros Ta-
más volt a Mikulás.

Második hintón Csuta Zsolt, krampu-
szai Csuta Gellért és Domján Loránd 
utaztak.

Harmadik hintón Bakonyi János, 
krampuszai Bakonyi Adrien és Takáts 
Anna segítettek meglepni a gyereke-
ket.

Városunk utcáit felosztva loptak bol-
dogságot minden pici szívb,e és mo-
solyt szülők, nagyszülők és mindenki 
arcára, aki találkozott velük.

Reméljük, ebben az évben már vissza 
áll a rend, de ha a vírushelyzet meg-
kívánja, a 2021-es évben is számít-
hatnak ránk a gyerekek.

Mikulás fogatok

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

Január
Január

Január

Január

Január

Február

Február
Február
Február

14. cs.
18. h.

21. cs.

25. h.

28. cs.

1. h.

4. cs.
8. h.
11. cs.

18:00
18:00 

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00
18:00
18:00

Doni megemlékezés
Visszaemlékezés az Esterházyakra
Boros Ferencné és Havasi Béláné
Visszaemlékezés az Esterházyakra 2.
John Istvánné és Mester István
Mit jelentett Esterházy Péter a németeknek
és Wilhelm Droste írónak?
„Mi odafent szoktunk elszámolni...”
Életrajzi film Esterházy Móricról
Angelidisz Vaszilisz
Görögország, görög filmzenéken át
Uradalmi gazdálkodás Csákváron
Harangvirág Nyugdíjas Klub farsangja
Gubányi Imréné: Kalocsa vadvirága

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2020. december 1-jén Fehér Noémi a Kossuth utcába,
2020. december 2-án Schilling Dóra a Gánti útra,
2020. december 16-án Meiszter Emília a Paulini Béla utcába,
2020. december 18-án Eigner Abigél a Petőfi utcába,
2020. december 22-én Király Hannaróza a Esterházy M. közbe,
2020. december 30-án Nagy Noel a Szt. Mihály térre.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír
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Rendkívüli december. A megszo-
kottól eltérő, és sokkal rövidebb.
December 1-jén hangosbemondón 
keresztül megemlékeztünk Vörös-
marty Mihály születésnapjáról. A 
hetedikesek foglalták össze a leg-
fontosabbakat, amit nagy költőnk-
ről illik tudni.

December 3-án ismét fát ültet-
tünk, igaz, most csak egyet! Kör-
nyezetünk védelme érdekében 
2016 óta Fenntarthatósági Téma-
hetet rendeznek, melynek célja a 
gyermekek szemléletformálása. 
Idén iskolánk is regisztrált, ennek 
eredményeképpen a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park munkatársával, 
Klébert Antallal a Faültetési Prog-
ramon nyert barkócaberkenye cse-
metét ültethették el 8. b osztályos 
tanulóink az iskola udvarán.

December elején rendeztük meg 
az Arany János magyarverseny is-
kolai fordulóját, természetesen 
külön tantermekben. Az 5. évfo-
lyamon harmadik helyezést ért el 
Pula Áron (5.a), második lett Ta-
kács Anna (5.b), első lett Fazekas 
Johanna(5.b) . A 6. évfolyamon 
harmadik helyezést ért el Koós 
Gréta (6.a), második lett Schneider 
Ingrid (6.a), első lett Barabás Réka 

December az iskolában

(6.b).  A 7. évfolyamon harmadik 
helyezést ért el Bodnár Barnabás 
(7.a), második lett Csete Botond 
(7.b), első pedig Mester Sára (7.b). 
A 8. évfolyamon harmadik helye-
zést ért el Czvikli Jázmin (8.c), má-
sodik lett Knausz Virág (8.a), első 
pedig Néráth Dániel (8.a). 

Szép eredményt ért el iskolánk 
két csapata is a Tóvárosi Általános 
Iskola által megrendezett angol 
nyelvi online csapatversenyen. 
A Powerpuff girls (Nagy Gruber 
Perla, Medgyesi Lilla, Kiss Lotti) 5. 
helyezést, a Cat girls (Kalocsai Sza-
bina, Hideg Luca, Koós Gréta) 6. 
helyezést értek el.

Szintén a székesfehérvári Tóvárosi 
Általános Iskola szervezésében 
vettünk részt egy játékos német 
nyelvi csapatversenyen, melyen 6. 
osztályosok mérték össze tudásu-
kat. Iskolánk csapata első helye-
zést ért el. A csapat tagjai: Schne-
ider Ingrid Sára, Ujcz Anna Bella 
és Vida Nóra voltak, 6.a osztályos 
tanulók.

Gratulálunk a helyezetteknek, és 
köszönjük szépen tanáraink mun-
káját!

December 4-én előkészültünk a 
Mikulás érkezésére. Önként vál-
lalkozó nyolcadikos diákok és szor-
galmas pedagógusok maszkban, 
kézfertőtlenítés után csomagolták 
be a finomságokat. 7-én hétfőn 
minden diákunknak vitt a Miku-
lás ajándékot. Most sem ő, sem a 
krampuszok nem mentek a gyere-
kek közé, a tanító pedagógus osz-
totta szét a csomagokat. Ezen a 
napon hirdettük ki a Hulladékcsök-
kentési Hét legaktívabb osztályai-
nak eredményét is, és a „terem-
szépségverseny” díjazottjait is. Egy 
6 fős bizottság állapította meg az 
5-6. évfolyamból is, és a 7-8. évfo-
lyamból is, melyik a legszebb tan-
terem. A gyermekek olyan ügyesek 
voltak, hogy meg kellett kérnünk 
Kodolányi Borbála fazekasmestert, 
készítsen egy új táblát is a két ván-
dortábla mellé Szép tanterem fel-
irattal, mert a zsűri csak így tudott 
igazságot tenni.

Hétfőnként meggyújtottuk a gyer-
tyát, és a hangosbemondón ke-
resztül felvételről meghallgattuk a 
hetedikesek adventi műsorát.

Ahogy teltek a napok, a Covid-
helyzet folyamatosan romlott. 
Miután tanáraink között is, és a 
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felső tagozatos gyermekek között 
is több igazoltan pozitív személy 
lett, a Fejér Megyei Kormányhi-
vatal Móri Járási Hivatala a felső 
tagozatot járványügyi megfigyelés 
alá helyezte. December 18-ig a di-
ákoknak is, és a pedagógusok nagy 
részének is otthon kellett marad-
nia. Az Operatív Törzs pedig a tan-
termen kívüli, digitális munkaren-
det rendelte el december 10-től. 
Ezúton szeretném megerősíteni, 
hogy egyik sem intézményvezetői 
hatáskör. Egy igazgató nem zárhat-
ja be az iskolát, nem vezethet be 
online oktatást sem most, sem a 
jövőben.

A főépület aulájában felállítottunk 
egy szép karácsonyfát, de az idén 
csak a negyedikesek gyönyörköd-
hettek benne. Papírból különböző 
díszeket készítettek, és felékesí-
tették a fenyőt. Az épület kiürült, 
elcsendesedett. A karácsonyi mű-
sorról sem sikerült a teljes felvé-
telt elkészíteni. A terv az volt, hogy 
a negyedikesek is, a hatodikosok 
is és a zeneiskola növendékei is 
készülnek, Majorné Kiss Mónika 
külön-külön felveszi a produkci-
ókat, majd egy kerek, egész mű-
sort vág össze belőle. Sajnos ez a 
Covid miatt nem valósult meg. Az 
utolsó napon csak a negyedikesek 
műsorának felvételét tekinthettük 
meg, a többi nem készülhetett el. 
Azoknak a munkáját is köszönjük 
szépen, akiket nem láthattunk!

A karácsonyi ajándékműsorunk 
ugyan elmaradt, de tiszta szívből 
köszönünk minden segítséget, 
amit egész évben kaptunk! 

Nem győzöm elmondani, milyen 
jó érzés, hogy Csákvár szereti az 
iskoláját, az itt élő embereknek 
fontosak a gyermekek. Mindenhol 
segítő kezekre, biztató arcokra ta-
lálunk.

Nyugodt, boldog új esztendőt, jó 
egészséget kívánok Csákvár min-
den lakójának!

Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető
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Eseménynaptár
2021.1.31. – 2.28.

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 

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
Hétfő:  6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  18.00 szentmise
Kedd:  6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  18.00 zsolozsma és áldoztatás
Szerda: 7.00    szentmise
Csütörtök: 6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  16.00 szentmise a Szent Vince idősek otthonában
  18.00 szentmise a kórházban
  19.00 szentségimádás a templomban
Péntek: 6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
Szombat: 18.00 szentmise

       Vasárnap: 11.00 szentmise

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
A járványhelyzet miatt gyakran változik az istentisztelet rendje, ezért kérjük a gyülekezet 
tagjait, hogy kövessék figyelemmel a hirdetéseket, kiírásokat. 
Minden esetben van online közvetítés, amely itt nézhető:
az egyházközség facebook oldalán (Református Egyházközség Csákvár)
illetve egy youtube csatornán (Gere Gábor József )

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 egyházfenn-
tartás kifejezést, vagy az adomány célját.
Az egyházfenntartói járulék összegét a presbitérium a 2020-as évre 6000 Ft-ban határozta 
meg.      Amennyiben bizonytalan a befizetés megtörtént-e a 2020-as esztendőre nézve, a 
fenti elérhetőségek egyiken érdeklődhet.

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

Evangélikus  Egyház
Kedves Testvéreink!

A 2021-es év igéjével köszöntjük Kedves Olvasóinkat:
„Jézus mondja: Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!”
(Lukács evangéliuma 6, 36)

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

JANUÁR
17. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
24. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
31. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)

FEBRUÁR
7.    11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
14. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
21. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
28. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)

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).

Január hónap igéje:
„Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád
világossága, Urunk!”
Zsoltárok 4,7
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Kedves Olvasóink!

Sajnos intézményünk a vírushelyzet 
miatt a látogatók előtt zárva van.

Ezalatt sem töltöttük tétlenül az időt, 
rengeteg új könyvet vásároltunk és 
dolgoztunk fel. Ezekből közlünk most 
képes ízelítőt. Még nem tudhatjuk, 
hogy mikor, és milyen fokozatokban 
valósul meg az újranyitás, de addig is 
próbálunk megoldást keresni, hogy 
minden olvasni szerető tagunkhoz el-
jussanak a könyvek.

Könyvtári Hírek
A szaktárca állásfoglalása alapján, a 
kölcsönzés lehetséges módja:

Az előzetes egyeztetés alapján össze-
állított könyvcsomag a könyvtár előtti 
szabadtéren a megbeszélt időpontban 
KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEKI 
NAPOKON átvehető. Tehát arra kérjük 
az olvasóinkat, hogy keressenek ben-
nünket bátran a lenti elérhetőségeink 
valamelyikén, adják le kívánságaikat, 
mi felvesszük a kérővel a kapcsolatot, 
és megbeszélünk egy időpontot, mikor 
a könyvtár ajtajában találkozunk.

Könyveket csak egészséges olvasónak, 
a szükséges egészségügyi előírások 
maximális betartásával adunk át. A 
visszahozott példányok 72 órára karan-
ténba kerülnek.

Elérhetőségeink:
• e-mail: florianajatek@gmail.com

• facebook: Floriana Könyvtár és Csák-
vári Floriana

• telefon:30/225-8552 (Sz.H.Zs.) és 
30/9394-221 (M.J.H.)

Vigyázzunk egymásra!

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!

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

APRÓHIRDETÉS

Hirdetések
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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:  február 1.

Csákvári HírmondóSEBÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Szabó Károly
Sebész főorvos

Csákvár Egészségház
Rendelési idő: péntek 8 -10 óra

Telefonos előjegyzés:
06-30/8461387

(Bordáné Marika)

• Általános sebészeti műtétekről konzultáció
• Kisműtétek elvégzése helyi érzéstelení-
tésben (anyajegy, szemölcs, benőtt köröm, 
bőrkeményedés, zsírmirigy, verejtékmirigy, 
bőrtályog)
• Kiskiterjedésű visszér injekciós kezelése
• Aranyér gyűrűzése, lábszárfekély ellátása

Hirdetések

KULCSMÁSOLÁS
Kulcsmásoló nyílt Csákváron.
• biztonsági kulcsmásolás
• tollaskulcs-másolás
• pincekulcs-másolás
• autó, motor kulcsmásolás
• immos autó kulcsmásolás

Csákvár, Vértes utca 13.
Ódor Gábor

 +36 20 9719 114
Ódor György

+36 20 9718 059

telefonos egyeztetéssel

DR. BALOG ESZTER            +36 30/ 223 49 04
DR. KOVÁCS ÁDÁM            +36 30/ 282 88 85

info@allatorvoscsakvar.hu www.facebook.com/csakvariallatorvosirendelo/

SZOLGÁLTATÁSAINK:
belgyógyászati ellátás és kivizsgálás, védőoltások, 

ultrahang vizsgálat, szűrővizsgálatok, sebészeti ellátás, 
ivartalanítás, szaktanácsadás, ultrahangos fogkőeltávolítás stb.

2021. január 4-től kizárólag előzetes időpontegyeztetés 
alapján történik a betegellátás mind háznál, mind a rendelőben!

ELÉRHETŐSÉG:
Hétfőtől – Péntekig: 8 – 18 óráig

Időpontegyeztetéshez keressenek bizalommal alábbi elérhetőségeinken

Rendelőben és háznál történő kisállat és haszonállat ellátás!
(Kutya,macska,ló,haszonállat)

CSÁKVÁRI 
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
8083 CSÁKVÁR, SZABADSÁG U. 26.

www.allatorvoscsakvar.hu    

Rendeld házhoz a bevásárlást
a KosárbaTettem.hu-n!

NINCS IDŐD ÉS ENERGIÁD CIPEKEDNI?
        EGY KÉNYELMESEBB MEGOLDÁSRA VÁGYSZ?

Látogasd meg a KosárbaTettem.hu weboldalt mobilon, 
tableten vagy számítógépen, válogasd össze a termékeket 
és küldd el a megrendelésed.

Minden termékünk friss:
Legyen szó pékáruról, 

tejtermékről vagy húsról, 
minden reggel friss árut kapunk 

és szállítunk.

Egy lépést sem kell tenned:
Kevesebb mint 2 napon belül
házhoz szállítjuk a rendelésed

(kivéve vasárnap).

Többféle fi zetési lehetőség:
Fizess készpénzben vagy 

bankkártyával a szállításkor, de 
akár előre is utalhatod az összeget.

50 településre szállítunk és jövőre még több 
helyszínen lesz elérhető a szolgáltatásunk

Aba • Adony • Agárd • Beloiannisz • Besnyő • Börgönd • Csákvár 
Csősz • Dinnyés • Felsőcikola • Füle • Gárdony • Hantos • Iváncsa 
Jenő • Káloz • Kápolnásnyék • Kisfalud • Kisláng • Kőszárhegy
Lovasberény • Mezőfalva • Nadap • Nádasdladány • Nagylók
Pákozd • Pátka • Pázmánd • Perkáta • Polgárdi • Pusztaszabolcs 
Sárbogárd • Sárkeresztúr • Sárkeszi • Sárosd • Sárszentágota 
Sárszentmihály • Seregélyes • Seregélyes-Jánosmajor • Seregélyes-
Szőlőhegy • Soponya • Sukoró • Szabadbattyán • Szabadegyháza 

Tác • Úrhida • Velence • Vereb • Zámoly • Zichyújfalu

*20.000 Ft fele� 
           ingyenes szá� ítás

Jó hírünk van, már otthonról, kényelmesen 
is elintézheted a bevásárlást!

A házhozszállítás díja egységesen 990 Ft*, míg
a személyes átvétel seregélyesi telephelyünkön 290 Ft-ba kerül.

Ha kérdésed lenne, hívj nyugodtan 08:00 és 20:00 között
a +36-30-286-65-89 telefonszámon!

ENNYIREEGYSZERŰ!


