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Csákvár Önkormányzat beszámolója minden esetben a kérelmezők viselik, az egy éves garanciális ked-
vezményezett az önkormányzat 
● Engedélyezte a súlykorlátozás alóli felmentést a község közigazga-
tási területén a Fejérvíz Zrt. által megjelölt forgalmi rendszámú 
gépjárművekre a víz- és szennyvízhálózaton történő munkavégzés 
céljából, határozatlan időre. Az engedély visszavonásig érvényes. 
● A TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, „Óvodafejlesztés” című, 
könnyített elbírálású felhívásra benyújtandó, a Mese-Vár Óvoda 
mindhárom feladat-ellátási helyét érintő pályázati dokumentáció 
elkészítésével az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Euron Pe-
dagógiai Intézetet (1146 Budapest, Cházár András u. 5. ) bízta 
meg.
● A Floriana Könyvtár vezetőjének kamera – és tartozékai vásár-
lására irányuló kérelmével kapcsolatban felkérte a Kábelsat 2000 
Kft. ügyvezetőjét, Czövek György urat, hogy a Könyvtár igazgatóval 
történt előzetes tárgyalások alapján térítésmentesen biztosítson 
egy kamerát az intézmény részére.
● Felkérte az Esterházy Iskola igazgatóját, hogy a „Munka és 
tanulás TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0005 Munkahelyi képzések 
támogatása a Közép-dunántúli Régió mikro- és kisvállalkozá-
sainál” pályázat keretében megvalósuló képzések lebonyolítása 
érdekében - az általa vezetett intézményben – munkanapokon a 
délutáni órákban biztosítson termet.
● Megtárgyalta a Csákvári Református Egyházközség nyilatkoza-
tában foglaltakat és úgy határozott: tekintettel arra, hogy a nor-
matív állami hozzájárulások az egyházak vonatkozásában nem 
kiszámíthatóak hosszú távon, ezért biztosabbnak látja az iskola 
önkormányzati, illetve - amennyiben szükséges- a későbbiekben 
az állami fenntartásban történő működtetését. 
● Elfogadta a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.évi beszámolóját 3.115.000.- Ft 
mérlegfőösszeggel, és – 79.000.- Ft mérleg szerinti eredménnyel.
● Döntött arról, hogy az Esterházy Iskola új épülete, valamint a 
Gondozási Központ és Idősek Otthona Szent István utcai épülete 
tekintetében a gázenergiát csoportos energia beszerzés keretében 
– a korábbiaknál alacsonyabb áron – biztosítja, az erre vonatkozó 
megbízási szerződést megköti.

A képviselő-testület 2012. május 29-i nyilvános ülésén az alábbi 
rendeleteket alkotta: 
● Elfogadta „a szabálysértési tényállást tartalmazó önkor-
mányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek ha-
tályon kívül helyezéséről” szóló 12/2012.(VI.1.) rendeletét. A 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény – 2012. április 
15-i hatálybalépését követően – rendezi az eljárni jogosult sza-
bálysértési hatóságok, valamint az alkalmazandó szabálysértési 
jogszabályok körét. A törvény 254.§ (2) bekezdése kimondja, hogy 
az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül he-
lyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysér-
tési rendelkezéseket. 2012. június 1-től már nem lehet hatályban 
olyan helyi rendelkezés, amely valamely cselekményt vagy mu-
lasztást szabálysértéssé minősít, ugyanis április 15-e után azt csak 
törvényi keretek között lehet megtenni. 
● Elfogadta „az önkormányzat és intézményei 2012. évi 
költségvetéséről” szóló 2/2012.(II.14.) önkormányzati rendeleté-
nek módosításáról szóló 13/2012.(VI.1.) rendeletét.

A képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek 
a Floriana Könyvtárban nyitvatartási időben,valamint az önkor-
mányzat honlapján megtekinthetők. A nyilvános ülésen minden 
érdeklődő állampolgár részt vehet. A testület soron következő 
rendes nyilvános ülését 2012. július 31-én 15.00 órai kezdettel 
tartja.

Nagyné John Ágnes 
önkormányzati irodavezető  

                Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
2012. május 29-i nyilvános ülésén végzett munkájáról
A képviselő-testület 2012. május 29-i nyilvános ülésén az alábbi 
határozatokat hozta: 
● Elfogadta a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket. 
● Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
döntött arról, hogy a Bodmér Község Önkormányzatával, Vértes-
boglár Község Önkormányzatával és Gánt Község Önkormányza-
tával 2012. január 1-i hatállyal a – 8083 Csákvár, Szent István tér 
13. sz. alatti székhelyű – Gondozási Központ és Idősek Otthona 
közös fenntartására határozatlan időtartamra kötött Társulási 
Megállapodásban foglalt Bölcsőde szervezeti egységet a meglévő 
személyi és tárgyi feltételekkel, követelésekkel és jogosultságok-
kal együtt jogelődként átadja fenntartásra és működtetésre a 
Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulás tagjai részére 2012. 
június 30-i hatállyal, ennek megfelelően a Társulási Megállapodás 
módosításra került a társult önkormányzatok részéről.
● A Képviselő-testület 2012. június 29. napjával hatályon kívül 
helyezte a Gondozási Központ és Idősek Otthona Bölcsődéjének 
Szakmai Programját, Felvételi szabályzatát és Érdekképviseleti 
fóruma működési szabályzatát. Módosította az intézmény Alapító 
Okiratát, továbbá jóváhagyta Szervezeti és Működési Szabályza-
tát, valamint Házirendjét.
● A Gánt Község Önkormányzatával 2009. augusztus 1-től ha-
tályos, Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulás Társulási 
Megállapodását módosította 2012. június 30-tól annak kinyilvání-
tásával, hogy a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás 
szervezeti egységeként működő Bölcsődét a meglévő személyi 
és tárgyi feltételekkel, követelésekkel és jogosultságokkal együtt 
jogutódként átveszi fenntartásra és működtetésre.
● A Képviselő-testület 2012. június 30. napjával módosította 
a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratát, mely szerint az intézmény 
új elnevezése: Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde. Jóváhagyta az in-
tézmény módosított Szakmai Programját, Minőségirányítási 
Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, 
bölcsődei Felvételi szabályzatát és a bölcsődei  Érdekképviseleti 
fórum működési szabályzatát.
● Elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.
● Elfogadta 2011. évi építéshatósági munkáról szóló beszámolót. 
● A 1026 helyrajzi számú közútnak az Akadémia köz elnevezést 
adta.
● A 1029/5 helyrajzi számú útnak a Benedek Elek köz elnevezést 
adta.
● A 1035 helyrajzi számú közútnak a Benedek Elek köz elnevezést 
adta.
● Elfogadta a háziorvosi és ügyeleti, fogorvosi tevékenységről, va-
lamint a védőnői szolgálatról szóló beszámolót.
● Döntött arról, hogy a Csákvár, Szent István u. 1. szám alatti, 1915 
hrsz-ú ingatlan értékbecslését Kalmár Gerzson 2060 Bicske, Pro-
hászka O. u. 17. szám alatti lakos vállalkozótól bruttó 85.000,- Ft 
összegben megrendeli.
● Hozzájárult a 2012/2013-as tanévre vonatkozóan a két első osz-
tály iskolaotthonos oktatási forma szerinti indításához.
● Közterület bontási kérelmekkel kapcsolatban az önkormány-
zati vagyon védelme érdekében döntött arról, hogy az útburkolat 
helyreállítására csak az önkormányzat által, a SOSO FÖLDSZER 
Kft-vel (8083 Csákvár, Fazekas u. 13.) kötött keretszerződésben 
meghatározott feltételekkel kerülhet sor, melyet minden későbbi 
kérelemnél érvényesíteni kell. A helyreállítási munkák költségét 



Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

Május 2-án Zöldi-Kovács Réka Anna a Dózsa Gy utcába
Május 8-án Szabácsik Bálint László a Mókus dülőbe
Május 8-án Baki Gergő György a Gánti utcába
Május 9-én Czutor Patrik Bodmérra, a Vasvári P. közbe
Május 12-én Szabácsik Hanna a Vajda J. utcába
Május 12-én Takács Levente a Bokréta utcába
Május 17-én Bakonyi Petra és Bakonyi Luca a Káposz-
táskert utcába.

IsteN hoztA A KIs jÖvevéNyeKet!
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Bodmér önkormányzat beszámolója

                   tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2012. május 30.-án megtartott soron következő 
nyilvános üléséről.
Napirendek:
1. jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között végzett munkáról. 
2. A szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rende-
letek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése. 
Az összes helyi rendeletünket felülvizsgáltuk és az erre vonatkozó 
rendelkezéseket kivettük a rendeletből. A szabálysértést fel kell 
terjeszteni elbírálásra a kormány- hivatalhoz.
3. Átfogó értékelés az Önkormányzat 2011 évben végzett gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
4. Csákvár és Környéke szociális Intézményi társulás társulási 
megállapodásának és alapító okiratának módosítása. Az elmúlt 
év novemberében együttes testületi ülésen is foglalkoztunk már a 
megállapodással, a jelen módosítással a megállapodás alapdoku-
mentumait is módosítani kellett.
5. Csákvár és Környéke szociális Intézményi társulás 2011. évi 
beszámolója. Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a beszámolót megismerte és elfogadta.
6. Bérüzemeltetett vízi közművek 2012. évi beruházási javas-
lata. Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Fejér-víz Zrt. 2012 évi beruházási javaslatát megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy  a gesztor település (Vértesacsa) kezdeményezésére 
összehívott együttes testületi ülésen dönt a beruházáshoz való 
hozzájárulás mértékéről. 
7. tájékoztató a Község köztisztasági helyzetéről. Összességében 
a település látványa szép és kellemes. Az itt lakók túlnyomó           
többsége rendben tartja ingatlanát. Van azonban jó néhány olyan 
ingatlan melynek tulajdonosa nem helyben lakó és csak felszólí-
tásra hajlandó rendbe tenni a területét. Ezek visszatérően minden 
évben ugyanazok a személyek. Bosszantó és irritáló azok számára, 
akik azon fáradoznak, hogy a település szép és rendezett legyen. 
A hírmondó hasábjain keresztül szeretnék köszönetet mondani 
Balogh Orsolyának és családjának akik immár sokadik éve és  idén 
is megvásárolták a köztéri virágtartókba a rengetek muskátlit. 
Köszönet az elültetésben segédkező minden résztvevőnek. Szin-
tén a hírmondó hasábjain keresztül köszönöm meg Keresztes 
Krisztiánnak hogy feltöltötte a temetői víztartályt, és köszönöm 
Balogh Róbertnek a faluházban végzett vízvezeték szerelési 
munkáját. Köszönet mindenkinek, aki azon fáradozik, hogy szép 
és élhető legyen ez a település. Minden ingatlan minősíti annak 
gazdáját!
8. helyi adórendelet módosítása. Az elmúlt év végén az adóren-
delet felülvizsgálatra került, teljesen új rendeletet fogadott el a 
Képviselő-testület az új jogalkotási törvény nevében. A Kormány-
hivataltól most szóbeli törvényességi észrevételt kaptunk, ponto-
sítást kértek ez miatt kellett kisebb módosítást végrehajtanunk.
9. Óceánrepülő koszorúzási ünnepség 2012. július 15.-én vasár-
nap az emlékműnél. Ünnepi beszédet mond Hende Csaba minisz-
ter. 
Aktuális bejelentések: 
Megdöbbentő és szomorú tény, hogy a bodméri temetőben is 
történt viráglopás. 22 tő frissen ültetett virágpalánta tűnt el több 
sírról. A lopás elkövetésének időpontja szinte pontosan megha-
tározható és az is, hogy kik fordultak meg akkor a temetőben. Túl 
kicsi ehhez ez a falu, hogy ezt ne tudnák az emberek. Az elkövető 
személyére vonatkozóan is van elképzelés. Ha olvassa a hírmondó 
sorait, ne legyen nyugodt álma. Az esetről értesítettem a körzeti 
megbízottat és figyelni fogjuk akire gyanakszunk. 
2012. augusztusi falunapunkon lehetőségünk lesz díszpolgári 
címet adományozni. Javaslatot várunk a település lakóitól azok-
ra a személyekre, akiknek életük, munkájuk példa értékű lehet a 
település többi lakója számára.
A képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek 
megtekinthetők ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal-
ban. A képviselő-testületi ülések nyilvánosak melyre minden 
érdeklődő állampolgárt hívunk és várunk.  Július- augusztus           
ülésszünet. Következő ülés 2012. szeptember 12.-én 15:30-kor a 
munkaterv szerint.

Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

KEDVES CSÁKVÁRI ÉPÍTKEZŐK!
Az építési hatóság az elmúlt években számtalan építési engedélyt adott ki 
a kérelmezőknek. A határozatokban lehetőleg teljes mértékben tájékoz-
tatást kapnak az ügyfelek az építési feltételekről, ennek ellenére több la-
kos nincs tisztában az építési engedélye érvényességével.
A bonyodalmak elkerülése érdekében az alábbiakról tájékoztatom 
Önöket:
Az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától 
számított két év elteltével érvényét veszti kivéve, ha az építési tevékeny-
séget ezen időn belül megkezdték. Az építési engedély az érvényességi 
idejének lejárta előtt építtetői kérelemre meghosszabbítható, mindaddig 
amíg az engedély megadásakor fennálló szabályok vagy kötelező hatósági 
előírások nem változnak meg, vagy ha e változások az építésügyi hatósági 
engedély tartalmát nem érintik. 
Az építési munkát csak úgy lehet megkezdeni, ha erről az építtető írás-
ban bejelentést tesz az illetékes építésfelügyeleti hatóságnak, csákvári és 
bodméri építkezés esetén a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésfelügy-
elete (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) felé. Amennyiben a kivi-
telezés költsége a nettó 50 millió forint értéket nem haladja meg, akkor 
az építés megkezdését követő 8 napon belül kell ezt megtennie. Nettó 
50 millió forint feletti építést a munkálatok megkezdése előtt 15 nappal 
kell a bejelentést megtenni az Építésfelügyeletnek és az illetékes Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalnak. 
A kivitelezés megkezdését követő öt éven belül van jogosultsága az 
építtetőnek az építésre, melyet a lejárat előtt egy évvel meg lehet hosz-
szabbítani. 
A használatbavételi engedélyt az építmény rendeltetésszerű és bizton-
ságos használatra alkalmassá válásakor, a használatbavétel előtt, a kivi-
telezés megkezdésének bejelentésétől számított öt éven belül meg kell 
kérni.
További tájékoztatást adnak a Polgármesteri Hivatal (8083 Csákvár,          
Szabadság tér 9.) építéshatósági ügyintézői. 

tóth jánosné
jegyző

Polgármesteri hivatal tájékoztatói

hÁZaSSÁGKÖTÉSEK
2012.május 19-én Pózsa Ildikó és Simon János
2012 június 18-án Krasztina Dóra és Majtán Árpád
2012. június 23-án Negre Anett és Varga Gábor
SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

VaSgyűjTÉS KöZCÉlRa
Második alkalommal hirdette meg Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
a közcélú vasgyűjtést.
Először  tavaly került sor ilyen jellegű összefogásra a településen. Sokan 
segítettek, melynek eredményeként félmillió forint értékű vas gyűlt össze 
és megépülhetett a település központjában egy új játszótér a gyerekek 
számára. Június 9-én is több teherautó gyűjtötte össze a lakosságtól a 
hulladék vasat. A befolyt összeg: 568 ezer Ft, melyből az idén is Csákvár 
fejlődését elősegítő beruházást hoznak létre.
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Intézményi hírek - Esterházy Iskola

VErSENyEINK
Kistérségi matematikaversenyen száron
 1. helyezést ért el iskolánk csapata. A csapat tagjai: Némedi 
Rita 8.b, Galamb Emese, Tamás Anna 7.a
visteon hungary Kft. által szervezett „Környezetvédelem a jövőnkért” 
versenyen székesfehérváron
 4. helyezést ért el Györök Bernadett, Mészáros Luca, Némedi 
Rita 8.b alkotta csapat.
herman ottó verseny országos döntőjében Budapesten
 5. helyezett lett Izmindi Iringó 7.a

Asztalitenisz
Floriana Kupa 
Fiú egyéni 

Újonc I. 1. helyezés: Fülöp Zsombor (Csákvár)
Újonc II. kat. 1. helyezés: Fülöp Zsombor (Csákvár)
Serdülő egyéni: 3. hely Fülöp Zsombor (Csákvár)
Páros: 3 hely: Fülöp Zsombor – Péter Előd (Csákvár)

vértes Kupa
Vegyes páros
1.hely: Csada Zsuzsa – Fülöp Zsombor (Csákvár)

Lány egyéni
1.hely: Csada Zsuzsa (Csákvár)

Labdarúgás
NB III. 
Csákvár – Haladás: 2-0 (g: Rigó (2))
Várpalota – Csákvár: 1-6 (g: Kaufmann ill., Rigó (2), Pujante (2), 
Molnár Cs., Németh)

Az AQVIAL-PUBLO CSÁKVÁR megnyerte az NB.III-as bajnokságot, 
jövőre az NB II-ben szerepel!

Megye II.
Fehérvárcsurgó – Csákvár: 2-2 (g: Zséfár, Katona ill. Hessl, Kovács)
Ifi: 4-0
Csákvár – Lovasberény: 1-2 (g: Györök ill. Vajda, Kiss)
Ifi: 4-3
Csákvár – Gyúró: 0-1 (g: Puskás)
Ifi: 4-1
Pusztavám – Csákvár: 1-1 (g: Katóka ill. Csikesz)
Ifi: 3-5

A megye II-es felnőtt csapat a 9., az ifik a 6. helyen zárták a bajnok-
ságot!

Intézményi hírek - Tersztyánszky Sportközpont

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár

Könyvújdonságainkból
Tűzoltók Mi micsoda 79.
Berg Judit: Rumini Datolyaparton
Bartos: Bogyó és Babóca ünnepel
Lehane: Hideg nyomon
Bartos: Anna Peti Gergő Családi fészek
Furnivall: Szentpétervár ékköve
DeWitt: Testvérlövészek
Leslie L. Lawrence: Álmaim asszonya
Állattenyésztési ismeretek gazdálkodóknak
Kalocsa vadvirága: Gubányiné Greksa Erzsébet naív festő
Bat: A varázslatok órája
Nemere: A rovásírás története

Kedves olvasóink a A Floriana könyvtár július 31-től augusztus 18-ig 
zárva tart. Nyitás augusztus 21 kedd.

SZEnnyVÍZCSaToRnÁRa RÁKöTŐK
FIgyElmÉbE

A Fejérvíz Zrt. csákvári munkatársaival egyeztetve felhívom a szennyvíz-
csatornára rákötők figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal közös be-
szerzési lehetőséget kínál mindazoknak, akik nem gravitációval, hanem 
szennyvízátemelővel tudnak rákötni a csatornára.
A szennyvízátemelő igen költséges beruházás, mely jelentősen meg-
drágítja a csatornára történő rákötést. Közös beszerzéssel azonban min-
denki olcsóbban juthat az átemelőhöz, mintha egyénileg vásárolja meg.
Kérek mindenkit, aki szeretne a közös beszerzésben résztvenni, hogy 
szándékát jelezze a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán az 582-310 
telefonszámon.
Jelentkezési határidő: 2012.július 20.

Katonáné dr. venguszt Beatrix
polgármester

FIgyElEm!!!
VETERÁn auTóK, moToRoK CSÁKVÁRon!

tájékoztató minden csákvári lakosnak!
2012. július 14-én kb. 11:00 órakor érkezik Csákvárra a Pázmándi Nosz-
talgia Jármű Egyesület által szervezett Vértes Túra, amelynek állomása 
településünk. Ezen a túrán veterán autók és motorok vesznek részt, me-
lyeket a csákvári lakosságnak lesz módja közelebbről is megtekinteni,  e-
setleg az autókkal, motorokkal fényképet készíteni. Az autók és motorok a 
Rákóczi utcában fognak parkolni. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A Rákóczi utcába a Mikes utca és a Kossuth utca felöl azonban erre a 
három óra időtartamra csak a lakcímkártyával rendelkező lakók hajthat-
nak be, az átmenő forgalom elől az utcát lezárják.

tájékoztató minden Rákóczi utcai lakosnak
Az autók és motorok a Rákóczi utcában az aszfaltos út melletti füves 
területen fognak leparkolni kb. 3 óra hossznyi időtartamra. A parkolást 
természetesen a kocsibejárók szabadon hagyása mellett teszik meg. Így a 
Rákóczi utcában lakók közlekedését nem korlátozzák.

A lakosság és a Rákóczi utcában lakók szíves megértését előre is köszön-
jük!

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

ÉRETTSÉgIZZEn ESTI TagoZaTon CSÁKVÁRon!
A Kun László Középiskola és Szakiskola Csákvári Tagintézménye 

FeLvéteLt hIRDet
a 2012/2013-as tanévre 
gimnáziumi képzésre.

A beiratkozás ideje: 2012. július 21-én 9:00-től 12:00-ig,
augusztus 22-én és 24-én 15.00-tól 18.00-ig.

A beiratkozás helye: Esterházy Iskola, Csákvár, Szabadság tér 8. sz.
A beiratkozáshoz szükséges: személyi igazolvány, TAJ-kártya, 
 a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló     bizonyítványok,

 12000 Ft ( iskolafenntartói hozzájárulás )

érdeklődni lehet: KUNSTÁR BÉLA tagintézmény-vezetőnél a
06-30-415-0804-es telefonszámon.



aPróhIrDETÉS

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

Használt fürdőszobai berendezések 
(fürdőkád, WC kagyló tartállyal, 
kézimosdó) eladók.
Érd.:354-336

Csákváron 1000 nm-es építési telek 
eladó. 2,4 M. Ft.
Érd.: 06-20/592-3388

Nemzetközi gépjárművezetőket 
keresünk „E” kat. jogosítvánnyal. 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk, 
nyelvtudás nem szükséges.
Tel: +36202721211

Teljesen felújított 56 nm-es 2 szobás 
lakás+gazdasági épület vetemé-
nyeskerttel eladó.
Érd.: 06-30/6771145

térítés mentes Cégvezetés és pro-
jektmenedzsment tanfolyam indul  
kisvállalkozók és alkalmazottaik 
számára Csákváron 66 órában. 
Érdeklődni: 70 376 7007 vagy 
                     info@humanlead.hu

KÖSZÖNETNyIlVÁNíTÁS

Köszönetünket fejezzük ki minda-
zoknak, akik Pityer Istvánt utolsó 
útjára elkísérték, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, részvétükkel 
fájdalmunkat enyhíteni igyekez-
tek. 

Gyászoló család
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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 3360 Ft-tól

Tripla csomagok (kábeltelevízió, internet, telefon) már 4010 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: július 20.

SÍRKŐ
M i n d e n  á r k a t e g ó r i á b a n

1 szeMélyes garnitúra, gránit fejrésszel 140.000ft-tól

2 szeMélyes garnitúra, gránit fejrésszel 200.000ft-tól

Balogh István
k ő f a r a g ó m e s t e r

boDmÉR
tel/fax: 0622-582-073
Mobil: 0620-344-6240

A készlet megtekinthető: www.sirkobodmer.hu

SZÉPÜlnI, KIKaPCSolóDnI VÁgyóK! 
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!

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.

AJÁNDÉKUTALVÁNY
KAPHATÓ!
SEPSI  KRISZTINA

Csákvár,  Béke u .  10.   Te l .  :  06 20 3214-117

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 

NYÁRI  RUHAVÁSÁR

30 – 50 %
KEDVEZMÉNNYEL

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

NYITVATARTÁS
H-P: 9-11;14-17

Szo.: 9-12
Vasárnap: ZÁRVA

Angol rózsA
használtruhabolt

A PA R T M A N  B É R E L H ET Ő
Kehidakustányban csendes, nyu-

godt környezetben teljesen fel-

szerelt 4 fős apartmanok kiadók. 

A fürdőbelépőből vendégeinknek 

20% engedményt biztosítunk.

Árak  és  informác ió :

w w w.bett iapartman.atw.hu

Szmolkáné Bene Ibolya
06/30/2466862

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik László Pált 
utolsó útjára elkísérték, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, fájdal-
munkban részvétükkel osztoz-
tak.  

Gyászoló család

HÁZITEj - HÁZISajT!
Frissen fejt MAGYARTARKA tej és 
házilag készített sajtok kaphatók il-
letve megrendelhetők házhozszál-
lítással.
tej   - 190 Ft/liter
sAjt - 1850 Ft/kg
        ● natúr
        ● metélőhagymás
        ● sonkás
        ● görög
        ● diós 
        ● füstölt - 2100 Ft/kg      
Megrendelés: Perus tamás

06-20/927-6930    
06-70/455-6841

JÁTÉKOS FEJLESZTO FOGLALKOZÁS!
A nyári szünetben minden kedden szakember irányításával fejlesztő 
játék indul, lehetőséget nyújtva a hasznos időtöltésre általános isko-
láskorú gyermekeknek, óránkénti egységekre bontva.
Foglalkozások:          9:00-17:00 között - 300 Ft/óra/fő
Időpontok:                  július 3. 10. 17. 24. 31.
                                       augusztus 7. 14. 21. 28.
                                       (Rossz idő esetén a foglalkozás elmarad.)
Helyszín:                      Csákvár, Diófa büfé területe
Telefonos bejelentkezés csoportbeosztás, bővebb tájékoztatás miatt:
                                            06-20/5340-261

A szünet többi napján szakmai irányítás nélküli játékra van lehetőség 
(krokett, bocsa), melyre 3-4 fős csapatok jelentkezését várjuk 
(200 Ft/óra/fő). 

Sok szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket és szülőket!

2012. július 31-én 18.30 órai 
kezdettel gépjárművezetői tan-

folyam indul a könyvtárban.
 Információra ajánljuk a

www.stift90.hu 
honlapot.

jelentkezni és érdeklődni 
az 582-016 telefonszámon, 

vagy személyesen a könyvtárban 
lehet.


