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Csákvár Önkormányzat beszámolója

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.
január 25-i rendkívüli nyilvános, január 30-i nyilvános és zárt, valamint
a február 13-i nyilvános ülésén végzett munkájáról
A képviselő-testület 2012. január 25-i rendkívüli nyilvános ülésén az
alábbi határozatokat hozta:
● A Képviselő-testület megkezdte az orvosi ügyeleti ellátás felülvizsgálatát, melynek eredményeként 2012. december 31-ig alakítja ki álláspontját a működtetés végleges formájáról.
● Meghatalmazta Gondozási Központ és Idősek Otthona vezetőjét,
Knausz Imrét a 226/2006. (XI. 20.) Kormányrendeletben előírt, a szociális
szolgáltatások forgalmi adataira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az E-képviseletre.
A képviselő-testület 2012. január 30-i nyilvános ülésén az alábbi határozatokat hozta:
● Elfogadta a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket.
● Megismerte az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésére
vonatkozó tervezetet. Felkérte a polgármestert, hogy az előterjesztésben
foglaltak szerint terjessze a rendelet-tervezetet a februári képviselőtestületi ülés elé.
● Jóváhagyta a Gondozási Központ és Idősek Otthona módosított Szakmai Programját, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet a
szociális társulás elnevezésének változása indokolt.
● Elfogadta a Csákvár településrendezési eszközök módosítására a
településtervező által elkészített véleményezési dokumentációt. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a véleményezési dokumentációt a
tervtanácsnak, valamint az építési törvény által meghatározott érintetteknek véleményezésre megküldje.
● Tudomásul vette a helyi sajtó és média tevékenységéről szóló tájékoztatót.
● Megtárgyalta a 2012. évi pályázati lehetőségekről szóló előterjesztést,
s úgy döntött, hogy elsősorban a folyamatban levő pályázatokat, az energiatakarékosságot elősegítő projekteket, valamint az önrészt nem igénylő
pályázatokat szükséges preferálni.
● Elfogadta az állati hulladékgyűjtő udvar működtetéséről szóló tájékoztatót. Az előterjesztésben foglalt költségek ismeretében felkérte a hivatal
vezetését, dolgozza ki, hogy az állati hulladékgyűjtő udvar felügyeletének
ellátására 1 fő napi 4 órás, (részmunkaidőben) foglalkoztatott – esetleg
csökkent munkaképességű- munkavállaló alkalmazása esetén milyen
összegű fedezetre lenne szükség.
● Elfogadta a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező
kiemelt célokat.
● A Kossuth utca 32. számú ingatlan melletti, 292 hrsz-ú árok burkolása
tekintetében úgy határozott, hogy arra meghívásos pályázati eljárással
árajánlatot kér. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a csapadékvíz elvezető árok felújítására 200.000 Ft-ot biztosít.
● Hozzájárult Solymosi Zoltán kérelme alapján az 1946/11 hrsz-ú ingatlanon beépítési kötelezettség földhivatali nyilvántartásból történő törléséhez.
● Döntött arról, hogy értékesíteni kívánja a tulajdonában álló, 0235-I.
(legelő) és 0237-I. (szántó) ingatlanokat, és tervezi a 0208 és 0209 hrsz-ú
vízművek önkormányzati tulajdonba vételét. A Képviselő-testület felkérte
a polgármestert, hogy végeztesse el az ingatlanok értékbecslését, és az
értékbecslésben meghatározott ár kerüljön az értékesítési pályázatban
minimálárként megjelölésre.
● Elrendelte a Csákvár, Damjanich u. 15. szám alatti, 336 hrsz.-ú házas
ingatlan értékbecslését azzal, hogy az abban meghatározott ár kerüljön
az értékesítési pályázatban minimálárként megjelölésre.
● Megtárgyalta a közvilágítási lámpák Dobogó és Benedek Elek utcákban, valamint a Mókus dűlőben való elhelyezésére irányuló kérelmeket. Felkérte a Községgazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a közvilágítás
bővítés lakossági, illetve önkormányzati kérelemre történő megvalósításának költségeit terjessze a képviselő-testület februári soros ülése elé.

Az előterjesztés terjedjen ki a település egészének közterületein hiányzó,
vagy nem megfelelő helyen lévő közvilágítási lámpatestek felmérésének
eredményére, költségvonzatára is.
● Felmondta a gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátására a Szalczinger Ferenc vállalkozó (2800 Tatabánya, Kőszikla u. 20.), valamint a
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás (2060 Bicske, Kossuth
tér 14/b.) és a társult önkormányzatok között fennálló szerződést 2012.
február 29-i hatállyal. Ezt követően döntött arról, hogy a gyepmesteriállatmentési tevékenység ellátására az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel
(8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.) 2012. március 1. napjától határozatlan időtartamra szerződést köt.
● Szándéknyilatkozatot fogadott el arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat kész részt venni az „FP7 – Régiók – 2012-2013-1 Nemzetközi
együttműködés kutatás-vezérelt regionális klaszterek között” című felhívásra a Károly Róbert Főiskola által benyújtott pályázat keretében. Sikeres pályázat esetében az önkormányzat kész tárgyalni a részvétel további részletes feltételeiről a javasolt Konzorcium keretében. A pályázattal
kapcsolatban megjelölt kontaktszemély: Bokodi Szabolcs önkormányzati
képviselő.
● Elfogadta a kábeltelevízió csatornakiosztásáról szóló tájékoztatót.
● Döntött 3 főből álló Helyi Idősügyi Tanács felállításáról. Felkéri a Harangvirág Nyugdíjas Klub vezetőjét, dr. Galló Vilmosnét, dr. Nagy István
háziorvost, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai
vezetőjét, Kovácsné Király Nikolettát az Idősügyi Tanács tagjának. Az
Idősügyi Tanács Elnökének dr. Nagy István háziorvost választja meg. A
tanács feladata a csákvári idősüggyel kapcsolatos, illetve azt érintő intézkedések véleményezése.
● Megtárgyalta az 1536 hrsz-ú közút elnevezésére vonatkozó előterjesztést
és úgy határozott, hogy a Fecske utcától a Temető utcáig terjedő útszakaszt lenne célszerű a kérelemben javasolt Galagonya utcának elnevezni,
ehhez azonban szükséges az út megosztása. Felkérte a hivatalt, hogy a
Helyi Építési Szabályzat módosítása keretében a Haraszton megvalósuló
területrendezés részét képezze a kérelemben foglalt közút megosztása.
● Felhatalmazta a polgármestert a K&H Csoportszolgáltató Központ
Kft-vel kötendő, Széchenyi-pihenőkártya kibocsátásáról szóló szerződés
aláírására.
A képviselő-testület 2012. január 30-i zárt ülésén az alábbi határozatokat hozta:
● Döntött arról, hogy Fejér Megye Közgyűlése által alapított „Fejér
Megye Díszpolgára” kitüntető cím adományozására egy személyt, míg
a Közgyűlés által alapított különböző díjak tekintetében további hat személyt terjeszt fel.
A képviselő-testület 2012. február 13-i nyilvános ülésén az alábbi határozatokat hozta:
● Döntött a Raiffeisen Bank Zrt-vel bankszámla-hitel szerződés
megkötéséről 20 millió Ft összegig 2012. március 1-től 2012. december
31-ig szóló időtartamra.
● Döntött a 2012. évi közfoglalkoztatás tervezetéről, mely szerint ebben
az évben a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében 85 %-os állami
támogatással és 15 %-os önkormányzati forrás biztosítása mellett 60 fő
regisztrált álláskereső foglalkoztatása valósulhat meg.
A képviselő-testület 2012. február 13-i nyilvános ülésén az alábbi rendeletet alkotta:
● Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről
szóló 2/2012.(II.14.) önkormányzati rendeletet.
A képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek a Floriana
Könyvtárban nyitvatartási időben,valamint az önkormányzat honlapján
megtekinthetők. A nyilvános ülésen minden érdeklődő állampolgár részt
vehet. A testület soron következő rendes nyilvános ülését 2012. március
26-án 15.00 órai kezdettel tartja.
Nagyné John Ágnes
önkormányzati irodavezető
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Bodmér önkormányzat beszámolója
Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. január 25.-én megtartott üléséről.

Napirendek:

1., Jelentés a lejár határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között végzett munkáról. a 8126 számú úttól a tó irányába a patak
mederből kivágott fa rászoruló családoknak került szétosztásra. A könyvtári szolgáltatás beindult, a klubszobába megérkeztek a székek, asztalok
a számítógép.
Nyitva tartás: Kedd 11:00-14:00-ig
Csütörtök: 11:00-14:00-ig
Ezentúl lehetőség van előre egyeztetett esti órákban is könyvet kölcsönözni.
2., Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére vonatkozó tervezet megvitatása.
Költségvetésünk tervezete a 2011. évihez hasonlóan lett összeállítva.
Legfontosabb a település működéséhez szükséges anyagiak biztosítása.
Tartalékainkat a második körben beadott felszíni vízelvezetési pályázat
önrészéhez összpontosítjuk.
3., Gondozási Központ és Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, valamit Házirendjének módosítása.
A Szociális Társulási Megállapodással több alkalommal foglalkozott
a Képviselő-testület. Jelen esetben a működési engedélyhez szükséges módosítást kellet végrehajtanunk, hogy megfeleljünk a jogszabályi
követelményeknek.
4/1., Orvosi ügyeleti ellátás.
A Képviselő-testület határozatot fogadott el a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyelethez való csatlakozási szándékáról. A csákvári ügyelet fenntartása rendkívüli anyagi terheket ró a fenntartó önkormányzatokra. A fenntartási költségek töredékét finanszírozza csak az OEP. A
bicskei körzethez való csatlakozás feltétele, hogy az ellátás változatlan
színvonalon maradjon és a fenntartása lényegesen kevesebbe kerüljön. A
csatlakozási szándékukat Csákvár és Vértesboglár települések Képviselőtestületei is határozattal kinyilvánították.
4/2., Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj megállapításának módosításáról
tájékoztatás. A Képviselő-testület 2011. decemberi ülésén döntött a
közüzemi vízi közmű szolgáltatási díjairól. Magasabb jogszabály viszont azt
a rendelkezést hozta, hogy a dec. 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest
legfeljebb 4,2-%al megemelt mértékű díjat állapíthat meg. A képviselő
testület ármegállapító hatásköre ezennel megszűnt. A Kormány hivatal
tájékoztatása szerint a későbbiekben hatályon kívül kell helyeznünk a rendeletünket.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testület soron következő
ülését 2012. március 28.-án 15:30kor tartja, melyre minden érdeklődő
állampolgárt tisztelettel hívunk és várunk. Az ülésekről készült
jegyzőkönyvek megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.
Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz
Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvárért Egyesület			
18488931-1-07
Csákvári Iskola Tanulóiért Alapítvány
18485842-1-07
Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
18484009-1-07
Csákvári Természetjáró Egyesület		
18500103-1-07
Csákvári Torna Klub			
19820129-2-07
Esterházy Iskola Kulturális és Sport Egyesülete18486946-1-07
Floriana Könyvtár			
15365965-1-07
ProVértes Természetvédelmi Közalapítvány 18602487-2-11
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
18501616-1-07
Közelünkben Működő szervezet:
Szép Jelen Alapítvány (Fecskepalota)

19181084-1-07

A községünkben működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyar Evangélikus Egyház

Polgármesteri hivatal tájékoztatói
IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁS
Tisztelt Vállalkozó!
A Polgármesteri Hivatal az iparűzési adó bevallások feldolgozásához 2012.
évtől vonalkód leolvasót fog alkalmazni, ezért a 2012. évi iparűzési adó
bevallására már csak a csakvar.hu honlapról letölthető nyomtatványok
kitöltésével lesz mód.
A bevalláshoz szükséges nyomtatvány várhatóan 1-2 hét múlva kerül föl a
települések (Csákvár- www.csakvar.hu-, Bodmér- www.bodmer.hu-, Vértesboglár- www.vertesboglar.hu) honlapjaira.
A kitöltött új nyomtatványt az ellenőrző gombra kattintva ellenőrizni kell,
hogy minden, feldolgozáshoz szükséges adatot tartalmazzon. A kitöltött
és ellenőrzött bevallást, - melyet a program automatikusan vonalkóddal
lát el - ki kell nyomtatni. A bevallást elektronikusan nem lehet elküldeni,
mivel az csak kézi aláírással érvényes. A vonalkóddal ellátott iparűzési
adó bevallást 2012. május 31. napjáig kell a Polgármesteri Hivatalba személyesen vagy postai úton eljuttatni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vonalkód leolvasó alkalmazása miatt 2012. évtől nem küldünk névre szóló nyomtatványokat.
Amennyiben bármilyen további kérdésük, észrevételük van, forduljanak
bizalommal a Hatósági Iroda adóügyintézőihez a 06-22-582-300 telefonszámon, vagy kunne@csakvar.hu e-mail címen.
Bízunk benne, hogy az elektronikusan kitölthető nyomtatványok ügyfeleink megelégedésére is szolgálnak.
Polgármesteri Hivatal
Hatósági iroda

NYERTES TELEPÜLÉSI VÍZRENDEZÉSI PÁLYÁZAT
Csákvár Nagyközség Önkormányzata a „Csákvár Nagyközség települési
vízrendezésének fejlesztése” című, KDOP-4.1.1/E-11-2011-0023 számú
pályázatát a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program Irányító
Hatóságának vezetője 109.165.370 Ft projekt összköltség mellett,
98.248.833 Ft (90 %) összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
A pályázat keretében megvalósul a Kossuth Lajos utca és a Berényi út által határolt területegységben lévő utcák (Ady E, József A., Radnóti M., Tolbuhin, Kenderesi, Úttörő tér, Haladás, Berényi, Vörösmarty M., Batthyányi
L.) csapadékvíz-elvezetési rendszerének rendezése. A beruházás eredményeként létrejön 3533 fm nyílt, földmedrű vagy burkolt csapadékvízelvezető rendszer, a fejlesztés túlnyomó részben a meglévő elvezető
hálózat rekonstrukcióját, fejlesztését jelenti. Az utcaszintű vízelvezetők és
a befogadók adottak, lokálisan kell a folytonossági hiányokat megszüntetni, a kapubejárókat egységesíteni, valamint az átereszek hidraulikai
felülvizsgálatát követően azokat átépíteni.
Elsőként a támogatási szerződést szükséges megkötni, melyhez jelentős
dokumentációt szükséges benyújtanunk a pályázat közreműködő
szervezetéhez, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez.
Ezzel párhuzamosan történik a projektmenedzsment tevékenységre
vonatkozó szerződéskötés.
A beruházás megvalósítását megelőzően közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni, melynek eredményeként a Képviselő-testület kiválasztja
a kivitelezőt. Az építési munkát felelős műszaki vezető fogja felügyelni.
A pályázat alakulásáról a jövőben folyamatos tájékoztatni fogjuk az érintetteket.
Nagyné John Ágnes
önkormányzati irodavezető

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
December 24-én Krasztina Viktória a Táncsics utcába
Január 1-én Koós Izabell a Szabadság utcába
Január 11-én Bakonyi Bíborka a Fehér utcába
Január 15-én Freész Réka a Haraszt utcába
Január 17-én Kemény Ádám a Mikes utcába
Január 17-én Madari Emma Julianna a Haraszt utcába
Január 22-én Schalkhammer Brendon László a Kenderesi utcába
Isten hozta a kis jövevényeket Csákváron!
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

LAKOSSÁGI FÓRUM
Örömmel értesítjük a Prinz-allé környéki utcákban élőket, hogy az
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az Országos Polgári Védelmi Egyesület Fejér megyei szervezete anyagi és szakmai támogatásával,
valamint Csákvár Önkormányzata anyagi részvételével lehetőség nyílik az Önök lakókörzetében a vízelvezetési problémák megoldására. A
Prinz-allé és a Kenderesi út közti terület talaj- és csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan 2012.március 30-án katasztrófa megelőzési gyakorlatot szervezünk, ehhez kapjuk az anyagi támogatást az országos
szervezetektől.
Az utcák fasor felőli végén levő lakótelkek (öt telek mélységig) immár
több éve esőzéskor és hóolvadáskor felteltek vízzel. A kerti szántások,
ásott kutak és pincék is talajszintig felteltek, a házak alapja ázik, némely
utcára ráfolyt a mezőgazdasági területre lerakott trágya leve. Ezeken a
problémákon próbálunk segíteni.
A feladatunk az, hogy a fasor belső (falu felőli) árkát kitisztítsuk. Az
árok gépi tisztítása-ásása előtt szükség van fizikai segítségre is, ugyanis
– mint Önök is tudják – sok helyütt bozót és fa nőtt az árokba, ezt el kell
távolítani. Ebben a munkában kérjük tevékeny részvételét! A munka
elvégzése az Ön és szomszédai közvetlen érdekét szolgálja!
A tervezett gyakorlat lebonyolításának menetrendjével kapcsolatban
előzetes megbeszélést, „FÓRUMOT” tartunk 2012. március 8-án 17 órai
kezdettel a Csalogány vendéglőben.
Érintett utcák: Ady Endre utca, József Attila utca, Radnóti utca (mindegyiknek a Prinz-allé felőli utcarészei), Kertész utca, Paulini Béla utca.
A fórumra minden érintettet szeretettel várunk!
Setét Vilmos		
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
RKA elnök				
polgármester

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
Lelkes fiatalok és szintén lelkes segítőik közreműködésével megalakult a Paulini Béla Színtársulat, amelynek célja a nagyhírű elődök
nyomába lépni.
A társulat tagjai szeretettel várják maguk közé kortól, nemtől
függetlenül azokat, akikben él a színjátszás tehetsége és ezt szeretnék megmutatni. Várjuk azokat is, akik segíteni tudnának a színvonalasabb előadások létrejöttében: jelmezek, díszletek, kellékek és
ötletek terén.
Jelentkezni lehet a Floriana Könyvtárban Mészárosné Ágoston Ildikónál vagy a következő e-mail címen: paulinibelaszt@gmail.com.

Tisztelt csákvári lakosok!
Tájékoztatjuk önöket, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által
finanszírozott betegellátásra van lehetőség településünkön.

Tevékenységei:

● gyógytorna
● műtét, baleset utáni rehabilitáció
● nehezen gyógyuló sebek kezelése
● fekvőbetegek ellátásának segítése
● illetve egyéb egészségügyi ellátást igénylő betegek ápolása.

Amennyiben ezt, a betegek számára ingyenesen elérhető szolgáltatást
szeretnék igénybe venni, kérjék háziorvosuk segítségét vagy hívják az
alábbi telefonszámot:
Mészárosné Fehér Éva
+36 20 770 35 94

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

2011. december 29. Goldchmied Tímea és Metykó Zsolt
SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár
Könyvújdonságainkból
Kísérletek könyve gyerekeknek
Minigyöngyállatkák
Orhan Pamuk: Az ártatlanság múzeuma
Doris Lessing: Megint a szerelem
Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia
Móricz Zsigmond Naplók l924-25.
Thomas Brezina: Tanár távirányító
Davidson: A vízköpő
Réz András: Még mindig szorongok
Gyurácz Andrea: A szőke nő kalandjai Afrikában
Lázár Ervin: Az aranyifjítószólító madár
Tündérkert (erdélyi magyar költők gyerekversei)
Transzperszonális pszichológia

Intézményi hírek - Esterházy Iskola

VERSENYEINK
A Szép Magyar Beszéd Verseny Fejér megyei fordulóján az
5-6. osztályosok között 5.helyezett Szarka Bettina 6.a
7-8. osztályosok között 1. helyezést ért el Tamás Anna 7.a, s
továbbjutott az országos versenyre.

Kika Karadi Csákvárról indult
Kika Karadi (Karádi Krisztina) az
USA-ban élő magyar származású
festőművész
Budapesten
született 1975-ben, és 1975-84 között
Csákváron élt a Dózsa György utca 7
számú házban.
Jó érzéssel emlékszik vissza a csodaszép Csákváron eltöltött gyermekkorára, amelyben erdőmérnök édesapjának köszönhetően sokat töltött
a természetben. Gyakran látogatta a
Szanatórium parkját is ahol a fákat
csodálta. Kicsi korától kezdve sok időt
töltött festészettel, többnyire egyedül.
Nyaranta meglátogatta a Szlovákiában Flatt magazine címlapja - részlet
élő festőművész nagymamáját, ilyenkor gyakran vele együtt festett.
Szülei válása után 1986-ban édesanyjával került az USA-ba, ahol Miamiban a képzőművészeti szakközépiskolában 1993-ban érettségizett, majd
Baltimore-ban a „Maryland Institute College of Art 1826” magán főiskolán
(ösztöndíjasként) 1997-ben szerzett festő szakon diplomát. Jelenleg New
Yorkban él és dolgozik, munkái pedig ismertek USA és Európa szerte.
Számtalan egyéni és csoportos kiállítását nyitották meg már a világ több
pontján, és saját kiállítóterme is van New Yorkban.
Az utóbbi időszakban készült festményeinek alapját a 30-40-es évek „noir
cinema”horror filmjei adták, mint pl: „White Zombie”. - „Mikor végig nézem a filmeket a stúdióban, intuitív alapon elkezdek számos fehér
hátteret felvinni a vászonra, amit egy fekete réteg követ lehúzva ecsettel. Különböző, absztrakt asszimilációt közvetítenek a képek, egyfajta
érzésekkel teli információ hullámokat, melyek azokból a bizonyos forrásokból fakadnak, egy az alak, az anyag és a gyakoriság, rövid világos
kódexe útján. A hirtelen folyamat precizitása engedi meg a műveknek
az erős fizikai jelenlétét. Úgy gondolom, az eredmény egy igen erős érzelmi élményt közvetít. A bevezetés látszólag a spirituális természet, de
valójában egy ultra-fizikális dolog.”- így szól vallomása művészetéről és
munkájáról közönségének.
Legutóbbi nagyszabású kiállításának megnyitója 2011 március 04-én volt
Manhattanban, ahol a megnyitón Eric Lewis („ELEW”) játszott, aki 2009ban B. Obamának is zongorázott már a Fehér Házban.
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Minden

SÍRKŐ
árkategóriában

személyes garnitúra , gránit fejrésszel

személyes garnitúra , gránit fejrésszel

140.000F t - tól
200.000F t - tól

Balogh István
kőfaragómester

BODMÉR
T el /F ax : 0622-582-073
M obil : 0620-344-6240

A készlet megtekinthető: www.sirkobodmer.hu

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 4620 Ft-tól
Tripla csomagok (kábeltelevízió, internet, telefon) már 3360 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

SZÉPÜLNI, KIKAPCSOLÓDNI VÁGYÓK!

Várom Kedves Vendégeimet frissítő, izomlazító, indiai, csokoládés, és 90
perces lávaköves masszázsra, valamint HANGMASSZÁZSRA tibeti tálakkal, mely kellemes meditatív ellazulást biztosít, illetve jótékony hatású hiperaktív, koncentrációs és mozgás koordinációs problémákkal
küzdő gyermekek számára is!
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.

A J Á N D É K U TA LV Á N Y
K A P H AT Ó !
S epsi K risztina
C s á k v á r, B é ke u . 1 0 . Te l . : 0 6 2 0 3 2 1 4 - 1 17

APRÓHIRDETÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Teljes körű kertgondozás, fűnyírás,
fűkaszálás, elvadult kertek kitakarítása, fakivágás.
Szabó 06-70/548-1602

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Bács József temetésén részt vettek. Külön hálánkat
fejezzük ki Dr. Huszár Líviának és a
Pulmonológiai Osztály dolgozóinak
áldozatos munkájukért.

Csákváron 1000 nm-es építési telek
eladó. 2,7 M. Ft.
Érd.: 06-20/592-3388

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik özv. Császár IstvánEladó női 28-as magyar kerékpár, nét utolsó útjára elkísérték, sírjára
férfi 26-os váltós kerékpár, egy virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni iMORA négyégős gáztűzhely.
gyekeztek. Ezúton szeretnénk hálás
Érd.: 06-20/210-6403
köszönetünket kifejezni a Csákvári
Kálvin Idősek Otthona vezetőinek,
Csákváron keresünk kiadó, legalább ápolóinak és további dolgozóinak
édesanyánk, anyósunk és nagykét hálószobás, nappalis lakást.
mamánk türelmes és szeretetteljes
06-70-931 5921
ápolásáért.
Köszönettel a Gyászoló család

Előnevelt csirke megrendelhető
március 31-re tarka 360 Ft/db,
húscsirke 400 Ft/db, április 14-re
tarka 360 Ft/db, május 5-re tarka
360 Ft/db, május 19-re tarka 360
Ft/db, húscsirke 400 Ft/db.
Budai Károlyné Csákvár, Kenderesi
u. 23. Tel.:22/354-245

Angol rózsA

használtruhabolt

egyéniség és elegancia
E GY E DI - , E L E G Á NS - , MÁ RK Á S - , A NG OL
HA S Z NÁ LT RUHÁ K K I V Á L Ó MI NŐS É G BE N

MÁRCIUS

Női- és férfiruhák

•Vaxos-, vízálló kabátok
•Mellények, pulóverek, pólók
•Ingek, blúzok, szoknyák
•Alkalmi nadrágok, dzsekik, szabadidőruhák

Lakástextília

•Függönyök, sötétítők, csipkék
•Ágytakarók, paplanok, plédek
•Asztelterítők, dekoranyagok

Baba- és gyermekruhák gazdag választékban
Címünk: Csákvár, Kertész utca 15. NYITVATARTÁS
Honlap: www.angolrozsa.hu
H-P: 9-11;14-17
Szeretettel és tisztelettel:
Szo.: 9-12
Árki Tünde (0620)2299-242
Vasárnap: ZÁRVA

VÉGKIÁRUSÍTÁS!

Szeretettel köszöntjük
a
Nemzetközi Nőnapon
Csákvár és Bodmér
hölgyeit!

Gyászoló család

KERTÉSZETI ÁRUDÁNKBAN
VÉGKIÁRUSÍTÁST TARTUNK!
Csökkentett áron kapható minden

● DÍSZCSERJE
● GYÜMÖLCSFA,
● DÍSZTÁRGY
● JÁTÉK
● AJÁNDÉKTÁRGYAK STB.
AMÍG A KÉSZLET TART!

Várjuk kedves vásárlóinkat:

Tima János

Csákvár, Parksor 14.
22 354-092
06 30 7094 021

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Illés Józsefet utolsó
útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Kiss Lászlót
utolsó útjára elkísérték, temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek. Köszönetet
mondunk az énekkarnak, a Kittenberger Vadásztársaságnak, a
mezőgazdasági szövetkezetnek, a
Polgárőrségnek és mindazoknak,
akik fájdalmunkat bármily módon enyhíteni igyekeztek. Külön
köszönetet mondunk a csákvári
kórház Belgyógyászati osztályának,
főorvosnőjének
Dr.
Herczeg
Évának, ápolónőinek, dolgozóinak
az odaadó és gondos ápolásért.
Gyászoló család

Hírmondó
C s ák vár i-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: március 20.

