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Csákvár Önkormányzat beszámolója ● Módosította „a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról” szóló 
8/2011. (IV. 1.) számú, „a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
10/2000. (IV. 19.) számú, „gyermekek védelméről szóló 9/2009. (IV. 29.) 
számú, valamint a közterületek rendeltetésüktől eltérő használatáról szóló 
12/2011. ( VI. 1. ) számú rendeleteit.

A rendeletek módosításának közérdeklődésre számot tartó részleteiről 
külön beszámolóban tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.

A Képviselő-testület a december 1-i zárt ülésén az alábbi határozatokat 
hozta: 
● Döntött arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel-
re, s ennek keretében a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola egyik 8. évfoly-
amos tanulója részére 2012. szeptemberétől (maximum 5 tanévre, tanéven-
ként 10 hónapra) havi 6.000,- Ft ösztöndíjat biztosít. 
● Döntött a Csákvár, Szent István u. 3-5 szám alatti önkormányzati lakás - 
20.000.- Ft+ÁFA/hó összeg ellenében - történő bérbeadásáról.
● Engedélyezte a 40/2011. (II. 17.) számú határozata alapján a 2011. évi költ-
ségvetésébe betervezett 1 % jutalomkeret felhasználását.  

A képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek a Floriana 
Könyvtárban nyitvatartási időben, valamint az önkormányzat honlapján 
megtekinthetők. A nyilvános ülésen minden érdeklődő állampolgár részt ve-
het. A testület soron következő rendes nyilvános ülését 2012. január 30-án 
15.00 órai kezdettel tartja.

Nagyné John Ágnes 
önkormányzati irodavezető  

                Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. 
december 1-i nyilvános és zárt ülésén végzett munkájáról
A képviselő-testület december 1-i nyilvános ülésén az alábbi határoza-
tokat hozta: 
● Elfogadta a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket. 
● Elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját. A részletes 
fejlesztési elképzeléseket és forrásaikat – a változó, még elfogadásra váró jog-
szabályi rendelkezések hiánya miatt – a 2012. évi költségvetési rendeletben 
kívánja feltüntetni.
● Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének 
háromnegyedéves alakulásáról szóló tájékoztatót.
● Megállapította a gyermek és szociális étkeztetés tekintetében a 2012. 
január 1-től alkalmazandó nyersanyag és rezsiköltség összegét az étkeztetést 
biztosító vállalkozó javaslata alapján.
● Elfogadta az önkormányzati ingatlanok 2012. évi bérleti díját, valamint az 
állati hulladékgyűjtő udvar 2012. évi fenntartási hozzájárulását.
● Elfogadta a a képviselő-testület 2012. évi munkatervét.
● Döntött a 2012. évi önkormányzati rendezvényekről, valamint azok költség-
vetési fedezetéről.  
● Döntött arról, hogy a Glaszhütter Mihály (Csákvár, Petőfi u. 106.) vál-
lalkozóval köt szerződést a 2011-2012. évi hóeltakarítási munkák ellátására.
● Elfogadta a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. 
kártalanítási ajánlatát, mely szerint három önkormányzati ingatlant érintően 
összesen 105.240 Ft + ÁFA egyszeri pénzbeli kártérítés illeti meg az önkor-
mányzatot a Martonvásár-Győr 400 kV-os távvezeték építésével kapcsolatban 
az ingatlanok használatának akadályozásával összefüggésben.
● Elutasította Nagy István (Csákvár, Hunyadi u 10.) gépjárművének kátyúba 
hajtása miatt keletkezett meghibásodása miatti kártérítési igényére vonat-
kozó kérelmét.  
● Jóváhagyta az ORFK Közép-dunántúli Gazdasági Ellátó Igazgatósága kérel-
mét a 2011. évre kimutatott, 138.455 Ft összegű közüzemi díj tartozás fizetési 
határidejének 2012. január 6. napjára történő módosítására vonatkozóan.
● Elfogadta a Dallam Alapítvány által fenntartott Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Csákvári Tagintézménye pénzügyi beszámolóját. 
● Döntött arról, hogy az önkormányzat Ganz Műszer Zrt.-ben lévő 36 db rész-
vényét - a felajánlott 60 %-os névértékkel szemben - a névérték 100 %-áért, 
azaz 360.000,- Ft összegért adja el a társaság többségi részvényesének.
● Döntött arról, hogy nem kíván csatlakozni az „Egy perc Magyarország” film-
sorozathoz. Felkérte a Floriana Könyvtár munkatársait, készítsenek néhány 
perces bemutatkozó rövidfilmet településről, és ezt töltsék fel az ismert 
közösségi oldalakra (Youtube, Facebook). 
● Tudomásul vette a településrendezési eszközök módosításának jelen-
legi helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint azt, hogy az előzetes környezeti 
vizsgálat lefolytatása miatt a településrendezési eszközök módosítására a 
PLANNER-T Kft-vel megkötött szerződés határidejében változások lesznek. A 
szerződés módosítására az ENVIROINVEST Kft-vel kötendő szerződés aláírását 
követően kerül sor.
● Döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Csákvár, Kas-
télypark 5. szám alatti kétszintes, 530 m2 nagyságú ingatlant 2012. január 
15. napjától határozatlan időre bérbe adja SIRÁLY Egészségügyi és Szociális 
Szolgáltató Nonprofit Kft.(8083 Csákvár, Kastélypark 5.) részére. A bérleti díj 
összege 350.000,-Ft+ÁFA/hó.
● Engedélyezte a Gondozási Központ és Idősek Otthona Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálata alkalmazásában álló részmunkaidős (4 órás) pszichológus 
közalkalmazotti jogviszonya 2011. december 31. napjával történő megszűnése 
miatt az álláshely betöltését 2012. január hó 1. napjától határozatlan időre.
● Az Esterházy Móric Általános Iskola igazgatója, Lönhárd Vilmosné közal-
kalmazotti jogviszonyát kérelmére 2012. július hó 31. napjával felmentéssel 
megszüntette. A munkavégzési kötelezettség alól 2012. április 1. napjától fel-
mentette. Ezzel egyidejűleg pályázatot hirdetett a Gróf Esterházy Móric Álta-
lános Iskola igazgatói álláshelyének betöltésére. 
A képviselő-testület december 1-i nyilvános ülésén az alábbi rende-
leteket alkotta:
● „Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 24/2011. 
(XII. 2.) számú, valamint „a helyi adókról” szóló 25/2011. (XII. 2.) számú ren-
deletek elfogadásával új rendeleteket alkotott el a korábbi rendeletek hatály-
on kívül helyezésével.

Bodmér önkormányzat beszámolója
              Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2011. november 30-án tartott soron következő üléséről.
Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
végzett munkáról.
A felszíni vízelvezetési pályázattal kapcsolatos területbejárást tartot-
tunk a pályázat kiírójának kezdeményezésére. A felvett jegyzőkönyvben 
egyértelműen támogatásukról biztosítottak bennünket a megvalósulás 
szükségességéről.
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. Évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. Bevételeink és kiadásaink a tervezettnek megfelelően al-
akultak,  takarékos gazdálkodást folytattunk. A lekötött 5 millió forinthoz még 
lekötöttünk 3 milliót, így 8 millió forintunk van,  amit felszíni vízelvezetési 
pályázat önerejéhez tartalékolunk.
3./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megvitatása, el-
fogadása.
 A költségvetés összeállításánál alapul vettük a 2011-es évet. Úgy terveztük, 
hogy a költségvetés teljesíthető legyen és biztosítsa a település működési fel-
tételeit.
4./ Vízi közmű üzemeltetési szerződés a Fejérvíz Zrt-vel. A Fejérvíz Zrt. az ön-
kormányzatok tulajdonában van és Bodmér Község is rendelkezik tagi részvé-
nyekkel. Nekünk továbbra is az lenne előnyös, hogy a Zrt. üzemeltesse a vízi 
közműveinket.
5./ Hó eltakarítási feladatok elvégzésére megállapodás. A korábbi években is 
Szpodnyi Tibor mezőgazdasági vállalkozó végezte térítésmentesen ezt a szol-
gáltatást. A megállapodás aláírásával erre az időszakra is ugyanígy vállalta. 
Munkáját előre is köszönjük.
6./ Bodmér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  minden bodméri 
lakóhellyel rendelkező gyereket a  középfokú tanintézetben nappali tagozaton  
tanulókig bezárólag 5.000,-Ft támogatásban  részesíti. Ugyanekkora összeg-
gel támogatja karácsony előtt minden 60 évet betöltött polgárát. A kará-
csonyi ünnepekről szóló tájékoztatást a hírmondó krónikájában olvashatják. 
A Képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetők Bod-
méron a Hivatalban ügyfélfogadási időben . A következő Képviselő-testületi 
ülés 2012. január 25-én, 15.30-kor lesz, az ülés nyilvános melyre minden 
érdeklődő polgárt hívunk és várunk.
   Tisztelettel: Balogh István László
        polgármester
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Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

November 3-án Bakonyi Alexander a Petőfi utcába
November 22-én Mikus Orsolya a Kenderesi utcába
November 28-án Makó Maja Mira a Dózsa György 
utcába.
IsTeN hozTA A KIs jÖvevéNyeKeT CsáKvároN!

Polgármesteri hivatal tájékoztatói

I. A Képviselő-testület 2011. december 1-én megtartott ülésén 
elfogadott rendeletei:  
A Képviselő-testület „a közterület-használat egyes kérdéseiről” szóló 
12/011(V.1.) számú rendeletének 1. számú mellékletét – mely a közterü-
let használati díjakat tartalmazza - az alábbiak szerint módosította 2012. 
január 1-i hatállyal:

A Képviselő-testület módosította „az önkormányzat szervezeti és 
Működési szabályzatáról” szóló rendeletét: 
A képviselő-testületi ülések időpontja a hónap utolsó hétfői napja, 16.00 

Sorszám Megnevezés 2012.év
1. A közterületbe benyúló hirdető beren-

dezés, információs tábla, transzparens
720,-Ft/hó

2. Üzletek előtti közterület árusítás céljára 630,- Ft/m²/hó

3. Vendéglátó ipari előkert 630,- Ft/m²/hó

4. Árusító pavilon 630,- Ft/m²/nap

5. Árusító automata, egyéb árusító 
berendezés

2.600,- Ft/hó

6. Mozgóbolt üzemeltetése, mozgó 
szolgáltató tevékenység, mozgóárusítás 
heti egy alkalommal történő árusítás

8.350,-Ft/hó

Heti kettő alkalommal 20.250,- Ft/hó

Heti három vagy több alkalommal 39.350 ,-Ft/hó

7. Építési munkával kapcsolatos áll-
vány, építőanyag kihelyezése, építési 
munkaterület létesítése

180,- Ft/m²/nap

8. Közterületen bármilyen jármű 
(járműszerelvény) tárolása

4.160,-Ft/db/hó

9. Mutatványos tevékenység 600 ,-Ft/m²/nap

10. Kiállítás, technikai bemutató, 
vásár, sport- és kulturális rendez-
vény közhasználati cikkek, könyvek, 
népművészeti termékek  árusítása

235,- Ft/m²/nap

Egyéb cikkek árusítása 470,- Ft/m²/nap

Vendéglátás 590,- Ft/m²/nap

órai kezdettel. A bizottságok üléseiket a testületi ülést megelőző héten 
a már korábban szabályozott napokon - a Településfejlesztési Bizottság 
keddi napon, a Humán Erőforrások Bizottsága szerdai napon, a Pénzü-
gyi és Jogi Bizottság csütörtöki napon – egységesen 16 órai kezdettel 
tartja.
A Képviselő-testület elfogadta a 25/2011. (XII. 2.) rendeletét „a helyi 
adókról”, mely a jogszabályszerkesztés érvényben lévő követelményei 
szerint került megalkotásra. A korábbi  rendeletből kikerült mindaz a 
szabályozás, ami megtalálható magasabb rendű jogszabályokban. Az 
adómértékek az idegenforgalmi adó tekintetében változnak, mértéke 
2012. január 1-től 200 Ft/fő /vendégéjszaka összegre emelkedik.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülte „a gyermekek 
védelméről” szóló 9/2009. /IV. 29./ rendelete 2. számú mellékletét 
2012 január 1-i hatállyal módosította. Ennek értelmében a személyes 
gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak mértéke gyermekek 
napközbeni ellátása esetén:
● bölcsődében:                    459.-Ft +ÁFA/nap, bruttó 583.- Ft
● napközi otthonos óvodában:                276.-Ft+ÁFA/nap, bruttó 351.- Ft
● általános iskolai menzai ellátásban:    344.-Ft+ÁFA/nap, bruttó 437.- Ft
● általános iskolai napközi otthonban:  542.-Ft+ÁFA/nap, bruttó 688.- Ft

II. A Képviselő-testület 2011. december 15-én megtartott ülé-
sén elfogadott rendelete: 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „települési 
szilárd- és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról” szóló 22/2003. (XII. 17.) rendeletét 2012. január 1-i 
hatállyal módosította. Ennek értelmében
települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj:
a)50 literes gyűjtőedény egyszeri ürítési díja: 167.-Ft+ÁFA,
                                                                             bruttó 212.- Ft
b)110 literes gyűjtőedény egyszeri ürítési díja: 343.-Ft+ÁFA,
                                                                             bruttó 436 .- Ft 
c)egyszeri elszállításra jogosító hulladékgyűjtő zsák: 281.-Ft+ÁFA, 
                                                                             bruttó 357.- Ft
települési folyékony hulladékkezelési /szippantott szennyvíz/ közszol-
gáltatási díja:
a)folyékony hulladék elhelyezéséért fizetendő díj: 863.-Ft+ÁFA/m3, 
                                                                             bruttó 1096.-Ft 
b)folyékony hulladék szállításáért fizetendő díj:   1150.- Ft+ÁFA/m3,
                                                                             bruttó 1461.-Ft

Nagyné John Ágnes 
önkormányzati irodavezető

Tájékoztató Csákvár Nagyközség Önkormányzata  2011. december hónapban 
elfogadott rendeleteiről

Bodméri kutyatulajdonosok !
Az utóbbi időben egyre több panasz érkezik, hogy 
a kora reggeli, vagy az esti időben az autóbuszra 
igyekvőket, vagy az utcán közlekedőket agresszív ku-
tyák rettegésben tartják.  Ezek nem kóborló kutyák, 
hanem bodméri tulajdonosok állatai.
Bodmér túl kicsi település ahhoz, hogy ne tudnánk 
azt, melyik kutya kihez tartozik. A polgárok biztonsága 
érdekében, ha kell kihívatjuk a sintért és befogatjuk 
ezeket az állatokat, ami komoly költséget és bírságot 
von maga után.
Kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy állataikat  tartsák 
ingatlanukon belül, ne kelljen drasztikus eszközökhöz 
folyamodnunk.
       

Polgármesteri Hivatal
Bodmér

Várossá nyilvánítási pályázat 2012.
Csákvár Képviselő-testülete a december 15-i ülésén úgy 
döntött, hogy ismét beadja a várossá nyilvánítási pályázatot 
2012.évben. A testület a pályázat újbóli beadása kapcsán - a 
szűkös költségvetési lehetőségek miatt - nem kíván az eddig 
2007.óta kiadott 4 millió Ft összegen felül további kiadást gene-
rálni, ezért a testületi tagok összefognak, és maguk dolgozzák 
át a pályázatot. A pályázati anyag, illetve az ennek alapjául 
szolgáló csákvári adottságok és intézményi lehetőségek felso-
rolása eddig is kitűnő minősítést kapott a szakmai bírálatokon. 
Reméljük, 2012.évben sikerül a várossá nyilvánítás.
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

rendészeti Kerekasztal Tájékoztatója
A „Biztonságosabb Közlekedésért kerékpár kivilágítási akció” 
lezárult.
A nyertesek sorsolása a Képviselő Testület 2011. december 15. 
ülésén megtörtént .
Ajándékot nyertek: 
         Dancsiné S. Erika Csákvár Vörösmarty u. 12. /2011023
         Csada József Csákvár Haraszt u. 100. /2011053
         Téglás Imréné Csákvár Kertész u.6. /2011073
Az ajándékok átadásáról  személyes közvetlen értesítést küldünk.
Csákváron, magánterületen és közterületen gépjármű feltörés 
történt.
Ne hAGyjáK érTéKeIKeT szeMéLyGéPKoCsIjUKBAN FeLTŰNŐ 
heLyeN!
Mindig vigyék magukkal, illetve lehetőség szerint rejtsék el.
A  Kotló hegy területén pince és hétvégi ház feltörés történt, kerti 
gépeket és értékes szórakoztató eszközöket vittek el.
A KeveseBBeT LáToGAToTT PINCéKBeN, héTvéGI házAKBAN 
TéLIre NehAGyjANAK érTéKes MŰszAKI eszKÖzÖKeT!
A BŰNMeGeLŐzés KÖzÖs ÜGyÜNK.

Biztonságosabb Boldog Új évet kíván:
rendészeti Kerekasztal 

Segítségükben bízva
A Családsegítő Szolgálat egyik idős ügyfelének egy használt 
teatűzhelyre vagy kisebb kályhára lenne szüksége ahhoz, 
hogy a saját otthonába hazatérhessen. 
Amennyiben tárgyi felajánlásukkal segíteni tudnak, kérjük, 
vegyék fel szolgálatunkkal a kapcsolatot a 22/354-310-es 
vagy a 20/444-7012-es telefonszámon.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A Bursa Hungarica 2012. évi Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
351/2011./X.13./ számú határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a 
Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve a 2012. évre kiírt 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 
Célja a hátrányos szociális helyzetű,  felsőoktatásban résztvevő fiatalok 
támogatása. 
A pályázati kiírást az előírásoknak megfelelően teljesítettük, melynek ala-
pján a Polgármesteri Hivatalba határidőig 12 darab „A” típusú, valamint 1 
darab „B” típusú pályázat érkezett. Határidő után pályázat nem érkezett.
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011./
IV.1./ számú rendeletének 38. §-ában meghatározottak alapján a 
Humán Erőforrások Bizottsága dönt a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 
odaítéléséről és annak mértékéről.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Humán Erőforrások Bizottsága 2011. 
december 5-én megtartott rendkívüli zárt ülésén bírálta el a beérkezett 
pályázatokat 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév első fé-
lévére vonatkozóan.
A beérkezett 12  „A” típusú pályázó közül 11 felsőoktatásban résztvevő 
hallgató részesült támogatásban. A támogatás mértéke minden pályázó 
esetén  3500.-Ft/hó. Egy pályázatot a bizottságnak el kellett utasítani, mi-
vel a háztartásban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a képviselő-
testület határozatában megállapított  mértéket. / 57.000.-Ft-ot/
A „B” típusú pályázatot a bizottság elutasította, mert a pályázó nem 
jelölte meg, hogy melyik felsőoktatási intézményben kíván továbbtan-
ulni, jelenleg középfokú képzésben vesz részt..
Az ösztöndíjak elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján történt
Csákvár, 2011. december 12.  

                                                Hatósági iroda

Eseménynaptár 2012.01.01. – 01.31.

CSáKVár-GáNT TV
J A N U Á R  H A V I  M Ű S O R A

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
JANUÁR
Katolikus  Egyház
13. és 27. 19.00     Férfi kör a plébánián 

Református  Egyház
Minden kedves Olvasónak Istentől megáldott karácsonyi ünnepe-
ket és békességes új esztendőt kívánunk! Az ünnepekben és min-
den vasárnap szeretettel várunk mindenkit alkalmainkra!

a Református Egyházközség Elnöksége

JANUÁR
04.  18.00   „Hosszú téli esték a Geszner házban” ● Geszner ház
                        Lelkes István: Az ősz Hódmezővásárhely környékén
Ha valakinek nehézkes a Geszner – házba való eljutás, kérem jelezze 
a következő telefonszámon: 22/354-420, utazását megszer vezzük!

11.  18.00    „Hosszú téli esték a Geszner házban” ● Geszner ház       
                        Viszló Levente: Afrika tüzei, Kruger Nemzeti Park                                                 

13.  16.00     Doni megemlékezés  ●Házasságkötő terem

18. 18.00     „Hosszú téli esték a Geszner házban” ● Geszner ház   
                        Takács Dániel: A csodálatos Izland
22.  15.00     Magyar Kultúra Napja  ● Szanatórium kultúrterme
                           Petőfi Sándor: János vitéz című daljátéka
                        csákvári fiatalok előadásában
                                  rendező, narrátor: Ütő Endre
                                  dramaturg és jelmeztervező: Ütő-Dávid Lenke
                      szereposztás
                                  János vitéz: Tuza Péter
                                  Iluska: Kutrik Bianka
                                  Al-narrátor, Nyüzsgönc: Hegedűs Péter
                                  Bagó: Deák Gergely
                                  Strázsamester: Cservenka Gábor
                                  Francia király: Horváth Krisztián
                                  Francia királylány: Szakál Borostyán
                                  Gonosz mostoha: Kemény Kitti

FEBRUÁR
01.  18.00   „Hosszú téli esték a Geszner házban” ● Geszner ház
                        Boros Ferenc: A Közel-Kelet kincsei Libanonban és 
                        Jordániában
08.  18.00   „Hosszú téli esték a Geszner házban” ● Geszner ház
                           Bagyura János és Prommer Mátyás: 
                        A Turulmadár kalandozásai

Január

Január
Január
Január

Január

Január
Január

Február

9. h.

12. cs.
16. h.
19. cs.

23. h.

26. cs.
30. h.

2.cs.

18:00

18:00
18:00
18:00

18:00

18:00
18:00

18:00

Karácsonyi koncertek a Református
és Evangélikus templomokban
Gánti testületi ülés
Adventi vasárnapok (ism.)
Csákvár Híradó (ism.)
Riport Kunstár Bélával
Az élő rovás - Rumi Tamás előadása
Elégedettségfelmérés az iskolában (ism.)
Csákvári Híradó
Gospel karácsony
Márton nap (ism.)
Cser Ágnes előadása a Szent György 
kórházban
Pillanatkép Kudlik Júliáról Csákváron

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!



aPróhIrDETÉS

Duguláselhárítás, Vízvezeték-
szerelés, WC, WC-tartályok, csap-
telepek, szifonok javítása, cseréje, 
komplett fürdőszobák felújítása, 
kiépítése. Mosó, mosogatógé-
pek bekötése, garanciával, rövid 
határidőre vállalom.Sitkei Zoltán  
06 20 975 0758

A Petőfi utcában albérlet kiadó.
Tel.: 06-20-323 1544

KÖSZÖNETNyIlVáNíTáS

Köszönetünket fejezzük ki mindazo-
knak, akik id Knapp józsefet utolsó 
útjára elkísérték, sírjára virágot, ko-
szorút helyeztek, részvétükkel fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki minda-
zoknak, akik orosz józsefet utolsó 
útjára elkísérték, sírjára virágot, ko-
szorút helyeztek, részvétükkel fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

SZÉPÜLNI, KIKAPCSOLÓDNI VÁGYÓK! 
Szeretettel ajánlom az exkluzív olasz THALMER THALASSO kozmetikai 
arc és testkezeléseket, melyek a tenger értékes hatóanyagaival ápolják, 
fiatalítják a bőrt, és formálják, karcsúsítják az alakot.
Várom Kedves Vendégeimet frissítő, izomlazító, indiai, csokoládés, és 90 
perces lávaköves  masszázsra, valamint HANGMASSZÁZSRA tibeti tálak-
kal, mely kellemes meditatív ellazulást biztosít, illetve jótékony ha-
tású hiperaktív, koncentrációs és mozgás koordinációs problémákkal 
küzdő gyermekek számára is!

AJÁNDÉKUTALVÁNY
KAPHATÓ!
SEpSi KRiSZTiNA

Csákvár, Béke u. 10.  Tel. : 06 20 3214-117
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NYITVATARTÁS
H-P: 9-11;14-17

Szo.: 9-12
Vasárnap: ZÁRVA

Angol rózsA
használtruhabolt

TV, INTERNET és TELEFON
A KÁBELSAT-2000 KFT-TŐL!!!

SZERETNE SPÓROLNI? - CSÖKKENTSE ELŐFIZETÉSI DÍJÁT
DUPLA CSOMAG (TV+INTERNET) VAGY

TRIPLA CSOMAG (TV+INTERNET+TELEFON) KEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉVEL, EGY ÉV HŰSÉGNYILATKOZATTAL!

BElÉPÉSI DíJ: 0 FT
Dupla csomagok (kábeltelevízió és internet) már 4350 Ft-tól

Tripla csomagok (kábeltelevízió, internet, telefon) már 4680 Ft-tól

Az akció feltételeiről érdeklődjön a következő elérhetőségeinken:
Telefon: (22) 503-259 (9-17 óráig)
Üzletkötő (20) 541-3711 (Mészáros Sándorné)
Email: kabelsat@kabelsat.hu

HírmondóCsákvári -Bodméri

Kiadó: 
Csákvár Nagyközség és Bodmér 

Község Önkormányzata
Készült: G és G Nyomda Bt.

Székesfehérvár, Homoksor 18.
Tel./Fax: (22)338-674

E-mail: gesgnyomda@freemail.hu
Szerkesztő-bizottság elnöke:
Mészárosné Ágoston Ildikó
Szerkesztő bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Knausz Imre

Szmolkáné Bene Ibolya
Tamásné Metlágel Ildikó

E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: január 20.

Intézményi hírek - Esterházy Iskola

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár

Könyvújdonságainkból
Fairy Oak 5. Shirley varázslatos napjai
jonasson: A százéves ember, aki kimászott az ablakon és…
Germain: Károly és Zita az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó 
                  uralkodópárja
Béres Alexandra: Ízek a paradicsomból
A természet füvészkertje
Gray: A férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek
Jár a baba jár, Mondókáskönyv
janikovszky: Az úgy volt
Bosse: Anna karácsonya
Lakatos Levente: Barbibébi
Kepes András: Tövispuszta
Donoghue: A Szoba
Bibliai lexikon gyerekeknek
hegedűs Attila: Az 1956-os forradalom és Jugoszlávia
heidegger: Lét és Idő
jónás Ilona: Sokszínű középkor
halász Péter: A moldvai csángó magyarok hiedelmei
sebag Montefiore: Sztálin: A Vörös cár udvara
Mítoszok, legendák, tévhitek a XX. századi magyar történelemről

VErSENyEINK
A Bolyai Magyar Csapatverseny Fejér és veszprém megyei fordulóján
 az 5. évfolyamosok között 5. helyezett lett iskolánk egyik csa-
pata: Barasevich Borbála, Burai Fanni, Czinkóczki ágnes, Csuta rita 
5.b
 a 7. évfolyamon 7-9. helyezett lett holtversenyben Galamb 
emese, Izmindi Iringó, Németh orsolya, Tamás Anna 7.a csapata.
 a 8. évfolyamon 5. lett: Mészáros Luca, Némedi rita, Nagy 
Bálint 8.b, Bakonyi Máté 8.c alkotta csapat

Az Arany jános magyarverseny országos fordulóján
 az 5. évfolyamon 8. helyezést ért el szajkó Milda 5.c
 a 7. évfolyamon 6. lett Tamás Anna 7.a
   4. lett Izmindi Iringó 7.a

Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyről
Körzetünkben a Bolyai magyar csapatversenyen Fejér és Veszprém megye 
iskolái mérik össze tudásukat. Tavaly vettünk részt először ezen a meg-
mérettetésen, akkor a körzetünk döntőjébe iskolánk egy csapata került. 
Az idén -Fejér megye legjobbjaiként- ötödik és nyolcadik évfolyamosaink-
kal, tehát két csoporttal is a döntőbe kerültünk. A veszprémi eredményhi-
rdetésen derült ki, hogy leelőztük az összes induló Fejér megyei iskolát! 

Érdemes megnézni a verseny honlapját, a www.bolyaiverseny.hu–t. Érde-
kes felfedezéseket tehetünk. A 7. és 8. osztályosoknál, ahol van már gim-
náziumi kategória is, Fejér és Veszprém megyében több pontot érnek el 
az általános iskolások (ugyanazt a feladatsort írják)! A forduló veszprémi 
eredményhirdetésére nem hívták be a 7. osztályosainkat, akik az általá-
nos iskolai kategóriában 110 pontjukkal a 7-9. helyezést érték el. A gim-
nazisták között ezzel a pontszámmal a 2. helyezettek lennének!
 Büszkék lehetünk tanulóinkra, akik Fejér megye legjobbjai lettek ezen 
a versenyen. Köszönjük a szülők megértését és támogatását, hiszen 
tanórákon kívüli gyakorlások eredményezték a jó helyezéseket.

magyar munkaközösség

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

HASZNÁLT RUHÁK KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN 
KülÖNlEGES aJáNlaTuNK:

       •Mesés jelmezek gyermekeknek
       •Vaxos-, vízálló kabátok minden méretben
       •Pamut szabadidő ruhák
       •Férfi-, női farmernadrágok, kabátok
       •Egyedi stílusú szoknyák, blúzok, pamut pólók

Színes asztalterítők, függönyök, téli sötétítők, 
ágyhuzatok, ágytakarók, paplanok és puha 

plédek közül választhat, hogy lakásának 
hangulata melegebb legyen.

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

Sikerekben gazdag
boldog új évet kíván
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
és Bodmér Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala
és Képviselő-testülete.


