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Csákvár Önkormányzat beszámolója

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. március 27-i nyilvános ülésén végzett munkájáról
A képviselő-testület 2012. március 27-i nyilvános ülésén az alábbi határozatokat hozta:
● Elfogadta a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket.
● Elfogadta Csákvár nagyközség közrendjének, közbiztonságának
helyzetéről, valamint a rendvédelmi szervek és egyéb szervezetek
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
● Elfogadta a 2011. évi polgárvédelmi feladatok végrehajtásáról szóló
beszámolót.
● Az önkormányzat tulajdonában lévő Damjanich u. 15. szám alatti, 336
hrsz-ú házas ingatlant 5.200.000,- Ft vételárért Schneider Viktor - Csákvár,
Május 1. u. 10. fsz. 1. szám alatti lakos -pályázónak értékesítette.
● Megállapodást kötött Németh Mihály és Németh Mihályné Csákvár,
Luther u. 13. szám alatti lakosokkal az 1994. november 3-án kelt
szerződésben szereplő, kőkerítés építésére vonatkozó igény teljesítésére.
● Elfogadta a 2012.évi községszépítési nap időpontját (2012. május 5.),
célterületeit, valamint felkérte Setét Vilmos önkormányzati képviselőt a
szükséges szervező és előkészítő munka elvégzésére.
● Együttműködési megállapodást fogadott el a Vaskapu Hagyományőrző
Egyesülettel.
● Tudomásul vette a Perneky Mérnöki Iroda Kft elleni perindításról
szóló szóbeli tájékoztatót. A per vitelével megbízta dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes ügyvédet. Felkérte a polgármestert, hogy az ügyvéddel az
előterjesztés melléletét képező megbízási szerződést kösse meg.
● Tudomásul vette a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány Kuratóriumi elnökének szóbeli tájékoztatóját.
● Döntött arról, hogy értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő 36 db,
egyenként 10.000 Ft névértékű Ganz Műszer Zrt. részvényt a többségi
tulajdonosnak a névérték 80%-áért, 288.000 Ft-ért.
● Elfogadta a FEJÉRVÍZ Zrt. által javasolt bérüzemeltetett vízi közművek
2012. évi beruházására tett javaslatát.
● Jóváhagyta a TÁMOP – 6.1.2. pályázat – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok c. pályázaton történő indulást. Célterület: Gyalog, futva, két keréken az egészségért program megszervezése a
Csákvári Természetjáró Egyesülettel, valamint a Tabáni Spartacus Tájfutó
Egyesülettel.
Döntött arról, hogy az “önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól” szóló 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján – a Csákvár-Gánt
Közoktatási Intézményi Társulás fenntartói irányítói jogkörében eljárva pályázatot nyújt be a Mese-Vár Óvoda Csákvár, Ady E. utca 2. szám alatti
székhely épületének, valamint a - Gánt Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló - Gánt, Táncsics u. 4. szám alatti tagóvoda épületének
felújítására.
A képviselő-testület 2012. március 27-i nyilvános ülésén az alábbi határozatokat hozta:
● Elfogadta a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2012. (IV.1.)
önkormányzati rendeletet, mely a 9/2009. (IV. 29.) rendeletet váltotta fel.
2012. január 1-jei hatállyal több sarkalatos törvény és egyéb jogszabály
módosítására került sor. Ezek között szerepel a “Gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról ” szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
is. A törvény értelmében a Képviselő-testületnek csak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtása feltételeinek szabályozására van módja,
ezért a pénzbeli és természetbeni ellátások közül ezt szabályozza a rendelet. Új elemként épült be a minimum 1.000,-Ft-os támogatási összeg
meghatározása.
A térítési díjak szabályozása, illetve megállapítása teljes egészében
kikerült a rendeletből, azt önálló rendelet keretében szabályozza a
Képviselő-testület.
● Elfogadta a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 8/2012. (IV.1.) önkor-

mányzati rendeletet, melyre a fentiekben történt utalás. A gyermekvédelmi törvény 2012. január 01-től hatályos módosítása szerint a bölcsőde
esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére, és a vele történő foglalkozásra (továbbiakban: gondozásra), illetve a gyermekétkeztetésre
vonatkozóan. Ennek megfelelően a Képviselő-testület a bölcsődei térítési
díjakat az alábbiak szerint határozta meg:
„A személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak a
bölcsődében
a) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
315,- Ft+ÁFA/nap
b) a gyermekgondozás intézményi térítési díja
145,- Ft+ÁFA/nap.”
A bölcsődei térítési díj a 2011. évi mértékhez képest összességében nem
változott. Az óvodai és az iskolai térítési díjak 2012. január 1-től hatályos
összegei szintén beépültek a rendeletbe.
● Elfogadta a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
szóló 9/2012. (IV.1.) önkormányzati rendeletet. Az önkormányzati
törvény 2011. július 1-től hatályos rendelkezése alapján felhatalmazást kapott a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a
helyi sajátosságoknak megfelelően az általa megalkotott rendeletek
előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa
meg. A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésének formája az önkormányzat hivatalos honlapján megadott elektronikus levélcímen történő
véleményezés. A képviselő-testület által tárgyalandó rendelet-tervezetet
– egyes kivételektől eltekintve – a Pénzügyi és Jogi Bizottság jóváhagyását
követően az előterjesztést tárgyaló bizottsági üléseket megelőző tizenöt
nappal a honlapon publikálni kell, és egyidejűleg felhívást kell közzétenni
a társadalmi véleményezés lehetőségére, valamint annak naptár szerinti
határidejére. A rendelet-tervezetről a megadott elektronikus levélcímen
keresztül bárki véleményt nyilváníthat a bizottsági üléseket megelőző hét
végéig.
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. május
29-én 15.00 órai kezdettel tartja.
Nagyné John Ágnes
önkormányzati irodavezető

Polgármesteri hivatal tájékoztatói

Kedves csákvári motortulajdonos!
Itt a tavasz, kezdődik a motoros szezon. Az Önkormányzat
Képviselőtestülete néhány héten belül vezetéstechnikai képzést
szeretne szervezni a rendőrség szakembereinek (motoros rendőr)
bevonásával a csákvári reptéren. Mind kezdőknek, mind haladóknak
hasznos lehet egy ilyen alkalom, mindig tanulhat az ember. Szlalom,
kanyarodási, kikerülési és fékezési technikákra szeretnénk figyelmet
fordítani és kiépített pályán gyakorlási lehetőséget biztosítani.
Akit érdekel a lehetőség és szívesen venne részt, kérjük, hogy jelezze
Csillag Tibor (csillagotthon.tervezoiroda@t-online.hu) vagy Bokodi
Szabolcs (bokodi_szabolcs@t-online.hu) képviselőknek a szándékát, a
pontos időpontról és programról a motortulajdonosokat személyesen
is tájékoztatni fogjuk.

Szeretettel köszöntjük
az Édesanyákat!

Képviselőtestület
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Bodmér önkormányzat beszámolója
Tájékoztató Bodmér Község Képviselő- testületének 2012.
március 29-én megtartott üléséről.

Napirendek:

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról. Az első napirendi
pontnál a Jegyző Asszony tájékoztatta a testületet, hogy változott január
1-től a környezet terhelési díjról szóló jogszabály, mely szerint 2012.
február 1-től tízszeresére nőtt a talajterhelési díj. Változott a vízi közmű
szolgáltatásról szóló törvény is, mely alapján 2013. június 30-ig mindenki
köteles rákötni a szennyvíz csatorna rendszerre, aki ezt nem teszi meg, a
jegyző fogja kötelezni rá.
2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása.
A módosításra azért volt szükség, mert bevételeink és kiadásaink eltértek
a tervezettől, így helyre tettük a 2011-es költségevetést és előkészítettük
a zárszámadás elfogadását.
3. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelet megalkotása.
2012. január 1-től a helyi önkormányzatok tulajdonára, vagyonára vonatkozó hatályos jogszabályok alapjaiban megváltoztak, ezért az önkormányzat részére is új kötelezettséget állapítottak meg a tulajdon és vagyon
körének átvezetése tekintetében.
4. A pénzbeli és természetbeli szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
A jogszabály talán legfontosabb módosítása, hogy a normatív lakásfenntartási támogatás elbírálását a jegyző hatáskörébe utalta. A jogosultság feltétele a lakókörnyezet rendben tartása.
5. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása.
2012. január 1-től ezen a területen is változások voltak, ezért célszerűnek
tartottuk egy teljesen új rendelet megalkotását, a jelenlegi módosítása
helyett.
6. A rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel.
A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésének formája az önkormányzat
hivatalos honlapján megadott elektronikus levélcímen történő véleményeztetés. A levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat.
7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról.
A Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója a legjobb tudása szerint
lelkiismeretesen dolgozik. Feladatellátásukban legfontosabb szempont
volt a testületek és az ügyfelek gyors és jogszerű kiszolgálása, a határidők
pontos betartása. Bodmér Község Képviselő-testülete köszönetét fejezi
ki, további munkájukhoz jó erőt és egészséget kíván.
8. Az önkormányzat 2012. évi szakfeladat rendje.
Az önkormányzat feladatait tartalmazó határozat beépül a képviselő testület SZMSZ- ének 3. számú függelékébe, mely az önkormányzati szakfeladatokat tartalmazza.
9. Csákvár és a Környéke Szociális Intézményi Társulás bővítése.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, kifejezi azon
szándékát, hogy a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társuláshoz
kíván csatlakozni a Csákvári Gondozási Központ és Idősek Otthona által
ellátott feladatok mindegyikének ellátására.
10. Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghallgatta
a Bicskei Rendőrkapitányság valamint a Vértesboglári Polgárőr Egyesület beszámolóját, mely Bodmér Község közrendjének, közbiztonságának
helyzetéről szól. Megismerve az abban foglaltakat, tudomásul veszi, és
azt elfogadja.
A Képviselő- testületi ülésről készült jegyzőkönyvek megtekinthetők
a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben. A soron következő
Képviselő-testületi ülés 2012. május 30-án 15 óra 30 perckor lesz, melyre
minden érdeklődő állampolgárt hívunk és várunk.
Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
Március 1-én Taupert Ádám a Kálvária utcába
Március 2-án Farkas-Bozsik Annaléna az Ostrom
utcába
Március 2-án Turbucz Brigitta a Bagóhegyre
Március 18-án Pánczél Anna a Béke utcába
Március 30-án Györök Alíz a Gánti utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Polgármesteri hivatal tájékoztatói

Mammográfia szűrővizsgálat szervezés
Az ÁNTSZ kérésére az alábbi felhívást tesszük közzé:

Az időben felfedezett melldaganat gyógyítható!

A mammográfiás szűrővizsgálat az Ön életét védi, egészségét szolgálja!
Ha Ön: nő, 45-65.életév közötti csákvári állandó lakos, és az elmúlt két
évben nem vett részt melldaganat szűrésével, kezelésével kapcsolatos
vizsgálaton, akkor valószínűleg kapni fog a Szent György Kórház Távirda
utcai szűrőközpontjából meghívót.

Saját egészsége érdekében vegyen részt a mellrákszűrésen!

Az időben felfedezett melldaganat gyógyítható! A műtét is kisebb, a
kezelések is egyszerűbbek. Ha a daganatnak időt ad a halogatással, sokkal több baja lesz vele.
Ha az Ön Édesanyja, Nagymamája kapott meghívót, kérje meg őket, hogy
vegyenek részt a szűrésen.
A szűrővizsgálat ingyenes. Akinek nem felel meg a meghívón szereplő
időpont, ill. egyéb információra van szüksége, az alábbi telefonszámon
kaphat felvilágosítást: 06-22-513-626.
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Egészségfejlesztési Osztály

Kedves Csákvári Hölgyek!

Az ÁNTSZ felkérte a Polgármesteri Hivatalt a szűrés szervezésében
történő közreműködésre. A mammográfiás szűrőbusz sajnos nem
tud kijönni Csákvárra, ezért minden érintett hölgynek be kell utaznia
Székesfehérvárra, a Távírda utcába (régi SZTK-ba) a szűrésre.
Ezt szeretnénk megkönnyíteni Önök számára. Csoportos autóbuszos
beutazást szervezünk az útiköltség mérséklése, és a célállomáshoz szállítás érdekében az alábbi időpontokban:
		június 8. (péntek) 7:30
		június 15. (péntek) 7:30
Az autóbusz a Szabadság téri buszmegállóból indul a régi SZTK –hoz. Kb.
2,5 óra múlva, 10:30-kor indul vissza (előfordulhat csúszás a vizsgálat
elhúzódása miatt), várhatóan 11 órára érkezik vissza.
Útiköltség oda-vissza összesen 500 Ft (a teljes áru menetjegy odavissza útra 1.300 Ft). Kérjük, hozza magával az Ön névre szóló szűrés
meghívóját, valamint az útiköltséget (lehetőleg pontos összegben, ne
nagy címletű bankjeggyel).
Nem gond, ha a jelentkező hölgy szűrő meghívója nem a fent megjelölt
napokra szól, ekkor a szűrés szervezőjénél új, adott napra vonatkozó
időpontra regisztráljuk a jelentkezőt.
Az autóbuszt 45 fő jelentkezése esetén indítjuk.
Jelentkezni lehet: Szmolkáné Bene Ibolyánál a Polgármesteri Hivatalban (06-20-547-96-11) legkésőbb 2012.május 15-ig.
Kérjük, vegyenek részt minél nagyobb számban a szűrővizsgálaton!
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Lomtalanítás és vasgyűjtés
Értesítjük Önöket, hogy a lomtalanítás az idei évben is június hónapban lesz megszervezve. A lomtalanítás előtt szeretnénk ismét községi vasgyűjtést szervezni. A helyben szervezett vasgyűjtésnek kettős
haszna van. Egyrészt a lomtalanításkor vashulladék gyűjtés érdekében
idetévedő idegeneket fokozatosan „leszoktatja” arról, hogy Csákvárra
járjanak, hiszen a lomtalanításkor már nem találnak számukra értékes
hulladékot. Másrészt a helyi vasgyűjtés bevételét ismét közérdekű
csákvári célra fordíthatjuk.
Kérünk tehát mindenkit, akinek vashulladéka van, hogy lehetőség szerint ne adja oda másnak, csak a csákvári vasgyűjtőknek. Akinek segítségre van szüksége a vashulladék mozdításához, utcára viteléhez,
illetve akinek jelentős mennyiség áll rendelkezésére, kérem, jelentkezzen a 22/582-310 telefonszámon a Polgármesteri Hivatalban, és iratkozzon fel vasgyűjtés listára.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester
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Intézményi hírek - Esterházy Iskola

VERSENYEINK
Területi polgárvédelmi versenyen Székesfehérváron
13. lett egyik csapatunk: Máté Martin, Setét Attila 5.c, Locker Dávid,
Ugrics Árpád 7.a
21. lett: Bakonyi Máté, Szabó Ferenc, Tamás Mátyás, Udvardi Dávid 8.c
Alsó tagozatosok területi helyesírási versenyén Bicskén
harmadik évfolyamon 2. helyezett lett Horváth Gellért 3.a
Mészöly Gedeon Anyanyelvi és Irodalmi Versenyen Tabajdon
3-4. osztályosok között 1. helyezést ért el a 3.a Hupikék Törpikék csapata: Izmindi Izsák, Magasi Botond, Tamás Kinga
5-6. osztályosok között 1. lett az 5.c Nefelejcsek csapata: Páll
Alexa, Szajkó Milda, Tamás Dóra
2. lett a 6.a Kázedumkék csapata: Hegyessy Nóra, Papp Beáta,
Szauer Adrienn
7-8. osztályosok között 2. helyezést ért el a 8.b Szókalózok
csapata: Györök Bernadett, Mészáros Luca,(a szóbeli fordulón Nagy
Bálint), Némedi Rita
Vajda Szavalóversenyen Válon
különdíjban részesült Kovács Alexa 1.b
1. helyezett és különdíjas lett Majtán Márton 4.b
4. lett Szakács Rebeka 4.b
5-6. osztályosok között 2. helyezést ért el Csuta Rita 5.b, s megkapta a
legszebben beszélő versmondó különdíját is.
7-8. osztályosok között 2. lett Némedi Rita 8.b
Víz Világnapi irodalmi felolvasóversenyen Székesfehérváron
felső tagozatosok között: 1. helyezést ért el Némedi Rita 8.b
2. Locker Dávid 7.a
alsó tagozatosok között: 2. lett Árki Kincső 4.a
nyelvÉSZ verseny megyei fordulóján Székesfehérváron
3. évfolyamon 2. Izmindi Izsák 3.a
5. évfolyamon 4. Szajkó Milda 5.c
7. évfolyamon 6. Tamás Anna 7.a
8. évfolyamon 4. Némedi Rita 8.b
8. helyezést ért el Nagy Bálint 8.b.
Varga Tamás Matematikaverseny megyei fordulóján Székesfehérváron
5. helyezést ért el Némedi Rita 8.b osztályos tanuló
Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen
Fejér megyében korosztályában: 3. lett Némedi Rita 8.b
9. lett Hegyessy Luca 6.a

Intézményi hírek - Tersztyánszky Sporközpont

Labdarúgás

Apáczai Kiadó által meghirdetett népdaléneklési verseny megyei fordulóján Székesfehérváron
7-8. osztályosok között 1. lett Fehér Vivien 8.a
5-6. osztályosok között 1. lett Gulyás Hajnalka 6.b
3. Szarka Bettina 6.a,
4. Sztányi Emese 6.b
Fejér megyét mindkét kategóriában iskolánk tanulói (az első helyezettek) képviselhetik az országos versenyen.
Német nyelvi játékos csapatversenyen Székesfehérváron
1. helyezést ért el iskolánk csapata: Herczog Boróka, Hollósi
Diána, Tamás Júlia 6.a
Nemzetközi történelem versenyen Oroszlányon
10. lett: Bokor Balázs, Farkas Bálint, Tamás Mátyás 8.c
Madarak és Fák Napja Országos verseny területi fordulóján
1. helyezést ért el: Némedi Rita 8.b, Tamás Anna 7.a, Tamás
Dóra 5.c csapata, s továbbjutottak az országos döntőbe.
2. helyezést ért el iskolánk másik csapata: Magasi Anna 6.a,
Magosi Barbara 8.a, Szajkó Milda 5.c
Teleki Pál Földrajz-Földtan Verseny megyei fordulóján Kálozon
7. osztályosok között 1. helyezést ért el Mohl Kamilla 7.b, aki
Fejér megyét képviselheti az országos versenyen.
8. osztályosok között 2. lett Némedi Rita 8.b
Szép Magyar Beszéd Verseny országos fordulóján Balatonbogláron
Tamás Anna 7.a osztályos tanuló a Kazinczy-jelvény bronz
fokozatában részesült.
Komplex Tehetséggondozó Verseny országos döntőjében Budapesten
6. helyezést ért el a 3.a Tudorkák csapata: Izmindi Izsák, Magasi Botond, Tamás Kinga

Baleseti (ICE) kártya
Sérülés, baleset esetén az orvosi beavatkozás sikerét az időtényező
jelentősen befolyásolja. Közérdekű szolgálatként szeretnénk erre felhívni a Kedves Olvasók figyelmét. Az alábbi adatokra biztosan szükség
van akut egészségügyi probléma esetén, célszerű előre felkészülni.
Segítségül egy kis kártyát javasolunk kitölteni, és félbehajtva pénztárcában, vagy mindig magunknál tartott irattárcában elhelyezni. (A
kártyán szereplő ICE angol rövidítés: In Case of Emergency, magyarul:
veszély esetén.)

BALESETI (ICE) KÁRTYA

Labdarúgás, az elmúlt fordulók eredményei:

Név:……………………………………………………………......................

NB III.:
ZTE – Csákvár: 1-4 (g: Kovács, ill. Bencze, Molnár, Ribi, Pujante)
Csákvár – NTE: 4-0 (g: Németh (2), Pujante, Földes)
Sárvár – Csákvár: 0-2 (g: Rigó, Bence)
Csákvár – Körmend: 3-0 (g: Sötét, Burányi, Földes)

TAJ szám:……………………………………………………......................

Megye II.
Csákvár – Vértesacsa: 0-3 (g: Loncsár, Berki, Tóth)
Szabadbattyán – Csákvár: 2-1 (g: Báthori (2), ill. Gulyás Gergő)
Csákvár – Felcsút: 2-4 (g: Kovács, Gulyás Gergő, ill. Csatlós, Gajdos, Kónya
(2))
Vál – Csákvár: 2-2 (g: Szarvas, Petényi, ill. Kovács, Szarka)

………………………………………………………………….......................
Krónikus betegségek (pl. vérzékenység, epilepszia, asztma stb.):

Megye II. ifi:
Csákvár – Vértesacsa:2-0 (g: Horváth, Barócsi Zs.)
Szabadbattyán – Csákvár: 4-2 (g: Marcz, Ősz, Mihályi, Szabó, ill. Kurcz,
Horváth)
Vál – Csákvár: 1-4 (g: Csókás, ill. Barócsi Zs. (2), Horváth, Schmidt)
www.csakvarfoci.hu
http://csakvarifi.blogspot.com/

Lakcím:……………………………………………………….......................
Vércsoport:……………………..RH…………………………..................
Rendszeresen szedett gyógyszerek:………………………............

…………………………………………………………..……........................
Gyógyszerérzékenység / allergia:………………………….............
………………………………………………………………….......................
Háziorvos neve, telefonszáma:………………………………..........
…………………………………………………………………......................
Baleset esetén értesítendő hozzátartozó neve, telefonszáma:
………………………………………………………………….......................
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2

Minden

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

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

Szeretettel várunk minden kedves csákvári kézművest,
vásározót rendezvényeinken árusítási lehetőséggel. A
tervezett évi rendezvények megtalálhatóak a www.
csakvar.hu honlapon. A rendezvényekre jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet rendezvenycsakvar@gmail.com vagy 20/574 9611 telefonszámon
Szmolkáné Bene Ibolyánál.

FELHÍVÁs

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

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

Március 30-án polgárvédelmi napot tartottunk az Úttörő téren, ennek
kapcsán felmerült, hogy a település árokrendszere kitisztításra szorul.
Tekintettel arra, hogy az ingatlan előtti árok tisztítása, karbantartása az
ingatlan tulajdonosának, bérlőjének a kötelessége, kérünk mindenkit –
különös tekintettel a Községszépítő Napra, és az Európa Napra – hogy
az ingatlana előtti közterületet, különösen a csapadékvíz elvezetést biztosító árokrendszert, tegye rendbe!
Köszönettel: Tóth Jánosné jegyző

APRÓHIRDETÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Knapp Józsefet
(DODIT) utolsó útjára elkísérték,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteCsákváron 1000 nm-es építési telek ni igyekeztek.
Gyászoló család
eladó. 2,7 M. Ft.
Érd.: 06-20/592-3388
Csákvár kotlóhegyen kétszobás
fürdőszobás ház 300 nöl telekkel
eladó.
Tel.:06-20/416-8336
Munkanapokon
rendszeresen
közlekedek kisbusszal CSÁKVÁRSZÉKESFEHÉRVÁR között reggel
06:30-06:45 közötti indulással, este
18:30-19:00 között vissza.
Keresek utasokat üzemanyagköltség megosztással.
Érd.: 06/20/9423448

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

Tavaszi ruházat

•Baba- és gyermekruhák, baseball sapkák
•Nadrágok, halásznadrágok, farmerek
•Blúzok, pólók, ingek, szoknyák, kardigánok
•Dzsekik, zakók, blézerek, vaxos-, vízálló kabátok
•Munkásruhák

Lakástextília

•Csipkefüggönyök, sötétítők, antik csipkék
•Ágytakarók, ágyneműk, paplanok
•Asztelterítők, dekoranyagok
•Fürdőszobai kiegészítők

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

2012. június 14-én 18.30 órai
kezdettel gépjárművezetői
tanfolyam indul a könyvtárban.
Információra ajánljuk a

www.stift90.hu
honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni
az 582-016 telefonszámon,
vagy személyesen
a könyvtárban lehet.

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: május20.

