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                   Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. 
szeptember 25-i nyilvános ülésén végzett munkájáról
A képviselő-testület 2012. szeptember 25-i nyilvános ülésén az alábbi 
határozatokat hozta:
● Elfogadta a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket. 
● Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének 
I. félévi alakulásáról szóló beszámolót.
● Elfogadta a Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okiratának, 
a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program-
jának, valamint a Csákvár és Környéke Szociális Társulás Társulási Megál-
lapodásának módosítását.
● Kifejezte azon szándékát, hogy a 2013. év tanévétől kezdődően továbbra 
is gondoskodik a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola működtetéséről.
● Engedélyezte a Gróf Esterházy Móric Általános Iskolában a 2012/13-as 
tanévben a jogszabályban engedélyezett osztálylétszámoktól való elté-
rést az érintett 5 tanulócsoport tekintetében.
● Döntött arról, hogy új kitüntető címet alapít „Csákvárért Oklevél” 
formájában. Az oklevelet községi ünnepségek keretében adja át a pol-
gármester köszönetként Csákvár jó hírének öregbítéséért, a helyi kul-
turális, sportéletben történő eredményes részvételért, a helyi rendészeti 
tevékenységben történő közreműködésért. Felkérte a jegyzőt a rendelet-
módosítás előkészítésére.
● A Kempo Harcművészeti Egyesület kérelmét támogatva engedélyezte 
Csákvár címerének állandó használatát az egyesület fejléces papírjain. 
● Az önkormányzat tulajdonában álló Csákvár, Szabadság tér 3. szám 
alatti (Bagóház) ingatlan hasznosítására pályázatot írt ki.
● Döntött az önkormányzat tulajdonában álló Csákvár, 2442 hrsz-ú ingat-
lan (Vásártér) értékesítéséről.
● Felkérte a polgármestert, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem szakértőjének részvételével hozzon létre egy munkabi-
zottságot, melynek célja a szennyvíztelep túlterheléséből eredő esetleges 
problémák megoldására irányuló koncepció elkészítése.
● Megtárgyalta a  csákvári településrendezési terv módosítására vonat-
kozó lakossági igények kielégítésének lehetőségét.
● Lépéseket tett a Felső-Haraszt utca megközelítésével kapcsolatos prob-
léma megoldására, és döntött szennyvízbekötési kérelemről.
● A Gondozási Központ és Idősek Otthona részére 2012. évi 
költségvetéséből 1.500.000.- Ft forrást biztosított az intézmény gáz és 
elektromos áram költségeinek fedezetére. 
● Felkérte a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesületet, hogy az ÚMVP 
keretében meghirdetésre kerülő „Falumegújítás-és fejlesztés” jogcím 
keretében pályázatot nyújtson be a tűzoltótorony és múzeum külső 
felújítására. Felkérte továbbá a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy  pályázatot nyújtson be az 
Úttörő téri játszótér létesítésére.
● Döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Csákvár, Sza-
badság téri Szolgáltató Házban lévő 44 m2 alapterületű üzlethelyiséget 
bérbe adja határozott időre.
● Tudomásul vette a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának 73/2012.(VIII.22.) számú döntését, mely szerint a 
társulást 2012. december 31. napjával, a Munkaszervezetet 2012. szep-
tember 30.-val meg kívánja szüntetni.
● A felszíni csapadékvíz elvezetés tárgyában kiírásra kerülő nyílt közbe-
szerzési eljárás lebonyolításával dr. Noszkó Attila (8000. Székesfehérvár, 
Várkörút 23. I/11.) hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízta meg. 
A képviselő-testület 2012. szeptember 25-i nyilvános ülésén a következő 
rendeleteket fogadta el:
● A Fejér Megyei Kormányhivatal észrevételei alapján három rendeletet 
alkotott:
Elfogadta a 19/2012. (X. 10.) önkormányzati rendeletet a gyermekvé-
delem helyi szabályozásáról szóló 7/2012. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. Elfogadta a 20/2012. (X. 10.) önkormányzati rendeletet a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi 
térítési díjainak megállapításáról szóló 8/2012.(IV. 1.) önkormányzati ren-
delet módosításáról. Elfogadta a 21/2012. (X. 10.) önkormányzati rende-
letet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 8/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Csákvári Önkormányzat beszámolója

Polgármesteri hivatal tájékoztatói

● Elfogadta továbbá a 22/2012. (X. 10.) önkormányzati rendeletet a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 15/2012. (VI. 
28.) önkormányzati rendelet módosításáról, melynek értelmében a házi 
segítségnyújtás intézményi térítési díja 2012. október 15. napjától 100 
Ft/óra (étkezés nélkül) összegre csökkent. Az azt megelőző időszakban az 
ellátottak 200 Ft/ óra térítési díjat fizettek. 

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. novem-
ber 27-én 15.00 órai kezdettel tartja.

Nagyné John Ágnes 
önkormányzati irodavezető  

PÁLYÁZAT
Bagó-ház hasznosítására 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (8083 
Csákvár, Szabadság tér 9.) 208/2012.(VII. 30.) számú határozata alapján 
pályázatot hirdet a Csákvár, Szabadság tér 3. szám alatti (hrsz: 9) ingatlan 
hasznosítására az alábbi feltételekkel:

1. Az ingatlan jellemzői:
● Címe: Csákvár, Szabadság tér 3.  
●  Helyrajzi száma: 9
● Területe: 2103 m2
● Művelési ág: Kivett lakóház, gazdasági épület, udvar műhely
● Tulajdonosi jogállás: Magántulajdon
● Tulajdonos Csákvár Nagyközség Önkormányzata

A tulajdonos kijelenti, hogy az ingatlan per-, és tehermentes, felmond-
ható bérleti jogviszonnyal terhelt. A hasznosítás az ingatlanon található 
lakóépületre vonatkozik

2. A pályázat elvárt tartalma: 
Alapvetően egy olyan ingatlan hasznosítási tervezet, amely megalapozza 
egy hosszú távú ingatlan bérleti vagy használati szerződés kötését, mely-
nek fő célja a munkahelyteremtés, további pályázati szempont az épület 
külső rendbe tétele, valamint a képviselő-testület által meghatározott 
bérleti díj megfizetése.

3. A pályázat benyújtásának ideje: 2012. november 22. 16,00 óra.
● postai úton: Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala cí-
mére történő megküldésével (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.)
● személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkárság (Csákvár, Szabad-
ság tér 9. I. emelet) 
Módja: A pályázatot kérjük zárt borítékban benyújtani, a borítékon fel 
kell tüntetni a pályázó nevét és címét. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat 
a Csákvár, Szabadság tér 3. szám alatti (Bagó-ház) hasznosítására. Csak 
az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!”

4. Döntés időpontja: 2012. november 27-i képviselő-testületi ülés 
Az ingatlan munkanapokon megtekinthető a helyszínen, a Polgármesteri 
Hivatalban (Szendrei Györgyi községgazdálkodási irodavezetővel) 
előzetesen egyeztetett időpontban. 
A felhívással, a pályázat részleteivel kapcsolatos további információk 
kérhetők a Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivata-
lában (Csákvár, Szabadság tér 9. – Tóth Jánosné jegyzőnél, tel: 22/582-
310), a teljes kiírás megtekinthető Csákvár Nagyközség Honlapján.

Csákvár Nagyközség Önkormányzata nevében:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix

polgármester



GóLYAhír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

szeptember 3-án Németh Veronika a Mikes utcába.
szeptember 19-én Torok Botond Bendegúz a Szabad-
ság utcába.

ISteN hoztA A KIS jÖvevéNyeKet!

Közérdekű felhívások, tájékoztatókPolgármesteri hivatal tájékoztatói
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KÖZviLÁGíTÁs
Évek óta sok bosszúságot okoz településünkön, hogy egy-egy viharos 
széllökés után egész településrészeken szűnik meg a közvilágítás.
Szolgáltatónknak, az E.ON társaságnak több levelet is írtam már az ügy-
ben, kérve intézkedésüket.
Településünk nagy területéből adódóan lehetetlen napra készen követni, 
hogy éppen mely utcákat érinti az áramkimaradás. Ezért kérek minden 
kedves csákvárit, hogy a közvilágítás szünetelése esetén szíveskedjen az 
alábbi, ingyenes zöld számot hívni:

06-80-533-533
A számon az e.oN hibabejelentő jelentkezik, és egy telefonos menü 
segítségével az alábbi számokat kell választani: 1 (Észak-Dunántúl), majd 
4 (Székesfehérvár). Ekkor kerül sor a hibajelentést felvevő ügyintéző 
kapcsolására, aki megkérdezi, hogy mely utcákat érinti a hiba, és egy-egy 
utcában hány lámpa nem világít. Ezt követően rögzíti az adatokat.
A bejelentéstől számított 48 órán belül javítják a hibát, tehát két nap 
türelmi idővel érdemes ismételt bejelentést tenni, amennyiben a hiba 
változatlanul fennáll.
Fentieken túl természetesen a polgármesteri mobiltelefon is ren-
delkezésükre áll a hibabejelentésre: 06-20-291-5632. Telefonhívással 
vagy SMS-ben egyaránt elérhető vagyok, és azonnal bejelentem a közvi-
lágítás hiányosságait a fenti telefonszámon.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

TOBOrZó
A rendezvényszervező csapat tagjai szeretettel várnak maguk közé 
ötletekben gazdag, tettre kész segítőket a települési ünnepségek és ren-
dezvények előkészítéséhez és lebonyolításához.
jelentkezni lehet: Szmolkáné Bene Ibolyánál a 20/547 9611 telefonon, 
vagy a rendezevenycsakvar@gmail.com e-mail címen.

Kedves érettségi előtt álló diáKoK!
A hírek szerint 2016-tól már csak az bocsátható érettségi vizsgára, aki 
előtte közösségi szolgálatot végzett.
Az önkormányzat igyekszik segítséget nyújtani a közösségi szolgálat el-
végzésében és igazolásában, felvesszük a kapcsolatot iskolátokkal.

Kérjük, hogy jelentkezzenek a Polgármesteri hivatalban Szmolkáné Bene 
Ibolya rendezvényszervezőnél azok, akik szívesen vállalnak közösségi 
szolgálatot Csákváron az érettségi előtt. Az önkormányzat a következő 
területekre tud közösségi szolgálatot biztosítani:
 ● Szociális és jótékonysági
 ● Kulturális és közösségi
 ● Környezet és természetvédelem.
Lehetőségeinkhez képest igyekszünk mindenki számára olyan munkát 
ajánlani, amelyet szívesen elvégez majd.

rENDÉsZETi KErEKAsZTAL TÁJÉKOZTATóJA
Rövidülnek a napok, nedves, ködös, sötét esték és reggelek következnek.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a Csákváron közlekedő kerékpárok jelentős 
része nem vagy alig rendelkezik megfelelő világítással.

A megfelelő láthatóság - a kerékpár elején megfelelő erejű fehér fényű 
lámpa, a kerékpár hátulján folyamatos vagy villogó piros fény - bizto-
sítható, ajánlott még a fényvisszaverő prizma (un. macskaszem) és sárga 
láthatósági mellény is.

E célból ismét akciót hirdetünk:

Csákváron a Rendészeti Kerekasztal emblémájával ellátott boltokban 
a vásárolt kerékpár-lámpakészlethez nyereményszelvényt kapnak, 
melyekből a decemberi RKA ülésen három díjazottat kisorsolunk.

Az akció november 15 és december 15 között tart.

A sorsolásról tájékoztatást a Csákvári Képújságban adunk.

Biztonságos közlekedést kívánunk:
Rendészeti Kerekasztal

NOvEMBEri OrvOsi üGYELET
Csákvár és vonzáskörzete hétvégi és hétközi orvosi ügyelet
5. 12. 19. 26.    dr. Wiesler Ferenc
6.  16. 17. 18. 20. 27.   dr. Nagy István
1. 2. 3. 4. 7. 13. 22. 28.   dr. Kovács László
9. 10. 11. 14. 21. 30. dec.1. 2.   dr. zsigmond László
8. 15. 23. 24. 25. 29.                    dr. Gerstner Péter

BUrsA hUNGAriCA ÖsZTÖNDíJPÁLYÁZAT - 2013.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012/13. évi for-
dulójához. A pályázati kiírás és feltételek részletesen megtalálhatóak az 
Önkormányzat honlapján (www.csakvar.hu), valamint az Önkormány-
zat hirdetőtábláján. (Polgármesteri Hivatal Csákvár, Szabadság tér 9.) A 
pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető a Hatósági Iroda 
vezetőjénél személyesen, ügyfélfogadási időben vagy telefonon (Vakánné 
Petrovics Ildikó – 22-582-307)

FONTOS! változás történt a pályáztatás rendszerében. A pályázat 
beadásához az EPER-Bursa rendszerben (elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx) történő pályázati regisztráció szükséges, 
majd ezt követően tölthetik fel pályázati adataikat a pályázók. A pályázati 
űrlapot kitöltve és kinyomtatva, aláírva kell az önkormányzatnak be-
nyújtani. Benyújtási határidő: 2012. november 23-a.

Csákvár Nagyközség Önkormányzata

ALBÉrLETi  PÁLYÁZAT
Csákvár Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet „az önkormányzati 
lakások bérleti díjáról” szóló 17/2011. (VIII.1.) rendelete alapján önkor-
mányzati bérlakások piaci viszonyok közötti bérbevételére az alábbi fel-
tételekkel:
1.  Az ingatlanok pontos címe:     Csákvár, Szent István u. 3-5.  
                                                  A lakás alapterülete:                  29 m2    
                                                     A lakás komfortfokozata:   komfortos       
                                                            Csákvár, Szent István u. 1/3.  
                                                  A lakás alapterülete:                  57 m2    
                                                     A lakás komfortfokozata:   komfortos       
                                                            Csákvár, Szent István u. 1/4.  
                                                  A lakás alapterülete:                  44 m2    
                                                     A lakás komfortfokozata:   komfortos       
2. Pályázni jogosultak:  magánszemélyek, jogi személyek, nem jogi 
személyiségű szervezetek. Az ingatlanok egy pályázó részéről egyben is 
bérbe vehetők.
3.   A pályázat benyújtásának ideje: 2012. november 22. (csütörtök) 
16.00 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal Titkárság (Csákvár, Szabadság tér 9. I. eme-
let). 
A bérleti jogviszony várható kezdete: 2012. december 1.

A felhívással, a pályázat részleteivel kapcsolatos további információk 
kérhetők a Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (Csákvár, Sza-
badság tér 9., földszinten a műszaki ügyintézőknél, tel: 22/582-314). A 
teljes kiírás megtekinthető Csákvár Nagyközség honlapján.
Csákvár, 2012. október 25.

Csákvár Nagyközség Önkormányzata nevében:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix sk.

   Csákvár Biztonságáért Emlékplakett bronz fokozatát kapta hideg László
   Csákvár Közszolgálatáért díjat kapott Lönhárd vilmosné

SzeRetetteL GRAtULÁLUNK!

        Díjazottak
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intézményi hírek - Esterházy iskola

intézményi hírek - Floriana Könyvtár

KÖNYvvÁsÁr
A könyvtár folyamatos könyvvásárt tart leselejtezett és fölöspél-
dányaiból. A kiadványok ára egységesen 50 Ft/ db. A több száz 
könyvből nyitvatartási időben a kézikönyvtárban lehet válogatni, amíg 
el nem fogynak.  Reméljük, sokan találnak majd közöttük számukra 
értékes „kincseket”.

KEDvEs TÁMOGATóiNK
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az Önök által felajánlott 1%-
os adományokból könyvtárunk részére 126.001 Ft értékben laptopot 
tudtunk vásárolni, mely a könyvtár és a Csákvár Tv munkáját segíti.

Könyvújdonságainkból
Baldacci: Az elnök családja
Gerlóczy Márton: Check-in
Le Carré: Egy tökéletes kém
Marék Veronika: Jó éjszakát Annipanni
Csingiling lapozókönyv
Jégkorszak 4. Mesekönyv a film alapján
Kelet mágusai: Tibet misztikája és csodái
Byrne: a Varázslat
Háromdimenziós virágoskert: térbeli virágok applikációs technikával
A harmadik évezred hercegnői: arisztokrata családok napjainkban

isKOLÁNK NÉvADÁsÁNAK ÉvFOrDULóJA
Október 12-én rövid ünnepségre került sor az aulában. Öt évvel ezelőtt, 
2007. október 13-án vettük fel Gróf Esterházy Móric nevét. Janyné Kővári 
Csilla iskolaigazgatónő emlékezett meg erről az eseményről, mesélt a 
névadó, volt miniszterelnök életéről. Énekelt az énekkar és elhelyezték az 
aulában lévő márványtábla alá az emlékezés virágait.

vErsENYEiNK
területi mesemondó versenyen Mányon
 Második osztályosok között:  1. Tamás Marietta (2.b)
    4. Kovács Alexa (2.b)
 Harmadik osztályosok között: 2. Visnyevszki Marcell (3.b)
 Negyedik osztályosok között: 1. Tamás Kinga (4.a)

A népmese napjára meghirdetett eU-s rajzversenyen
300 pályázóból 40 főt hívtak be. A 4.a-ból Izmindi Izsák és Oszoli Evelin 
kapott jutalmat.

Foci diákolimpia körzeti döntőjén Bicskén
●  az I. korcsoportban 3. helyezést ért el iskolánk csapata.
 A csapat tagjai: Szajkó Levente, Barócsi Bálint, Zelizi Roland, 
Németh Martin, Kovács Máté, Csvercskó Tibor, Janky Bendegúz, Tyek-
lár Patrik, Csuta András.
●  a II. korcsoportosok között iskolánk csapata minden mérkőzését meg-
nyerve 1. lett.
 A csapat tagjai: Izmindi Izsák, Tyeklár Márk, Illés Kende, Ma-
gasi Botond, Gulyás Martin, Kurcz Balázs, Borsos Patrik, Bali Dániel, 
Szabó Bence, Knausz Kornél.
●  a III. korcsoportban 2. helyezést szerzett 1. csapatunk. 
 A csapat tagjai: Illés Sebestyén, Illés Balázs, Martin Dávid, 
Takács Gábor, Kincses Balázs, Király Dániel, Schneider Dávid, Györök 
Tamás.
●                                      4. helyezett lett 2. csapatunk.
 A csapat tagjai: Janky Barnabás, Egész Roland, Baki Bence, 
Szabó Csaba, Barócsi Patrik, Botka Gellért, Máté Martin, Hajdú 
Róbert, Kiss Renátó.
●  IV. korcsoportban 4. helyezést ért el csapatunk.
 A csapat tagjai: Lázár Márk, Dencinger Norbert, Sitkei Dá-
niel, Kincses Balázs, Györök Tamás, Pálfi Zsolt, Szakál Péter, Tuza Dáv-
id, Szabó Viktor, Csikós Ákos.

ASztALIteNISz
NB II. eredmények 
Szondi – Csákvár 10-8
Csákvár – Vonyarcvashegy 16-2
Gyenesdiás – Csákvár 7-11
Csákvár – Hévíz 10-8
A 65-szörös exválogatott Molnár János az összes (16) mérkőzését meg-
nyerte!

Megyei I. oszt. eredmények
Csákvár – Enying 17-1
Aba-Fejérvíz – Csákvár 3-15
Csákvár – Sárbogárd 14-4

Senior kategória (50-59 korosztály) MAGYAR BAJNOKA: 
SCHNEIDERNÉ MÁHLI IBOLYA

Megyei ifi toP12: ezüstérmes Csada Zsuzsanna
Megyei serdülő toP12: bronzérmes Fülöp Zsombor

Gratulálunk az eredményekhez!
A csákvári futball eredményeit a www.aqvitalfc.hu oldalon olvashatják!

intézményi hírek - Tersztyánszky sportközpont

Eseménynaptár 2012.11.01. – 11.30.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
NOVEMBER
Katolikus  Egyház
Plébánia telefonszáma:                  354 – 369
Tájékoztatjuk a katolikus testvéreket, hogy az egyházi hozzájárulás 
összege a nettó fizetés fél százaléka, minimum 3500 Ft.
A hozzájárulás befizetésére lehetőség van a templomban illetve a 
plébánián hivatali órákban.

Református  Egyház
Október 31-én, de. 10 órakor hálaadó istentiszteletet tartottunk a 
reformáció alkalmával, melyen az úrvacsorát is kiszolgáltattuk.
Ugyanezen a napon, este 6 órakor a reformációra emlékeztünk.

Október 28-án, a temetőben levő hősi emlékműnél adtunk hálát 
Istennek, a magyarság megtartásáért és emlékeztünk a háborúban 
elesett hősi halottakra.

Vasárnaponként, de. fél 10 órától diák-istentiszteletet tartunk 
templomunkban. Kérjük a kedves szülőket, kísérjék figyelemmel az 
iskolás gyermekek hittanórán való részvételét.
Elérhetőségünk: 06-20-931-875

Evangélikus Egyház
04. 11:00  Úrvacsorai istentisztelet
11. 11:00  CSALÁDI (rendhagyó, könnyűzenei) ISTENTISZTELET
11. du.       Székesfehérváron a Budai úti ref. templomban kórustalálkozó
17.               Bakonyszombathely Evangélikus egyházmegyei focikupa
25. 11:00  Örök élet, halottak emlékezete
28. 17:30  Férfikör
30. 18.00  Asszonykör
DECEMBER
01. 14.30  Ádventi készülődés
02. 11:00  Advent 1. vasárnapja, Családi istentisztelet úrvacsorával
10-11-12. hétfőtől szerdáig Adventi evangélizáció

NOVEMBER
30.  15.00     Szépkorúak filmklubja: Hypppolit, a lakáj 
                           (1931. Székely István) ● Házasságkötő terem
30.  17.00    „Hogyan terítsük meg az ünnepi asztalt?”
                           ismeretterjesztő előadás, terítési ötletekkel ● Házasságkötő t.



APróhirDETÉs

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása hétvégén is.   
Szabó 06-70/548-1602

Eladó 1 db öntött vaskandalló kály-
ha, 1 db kovácsüllő, 1 db utánfutó 
kistraktorhoz.
Érd.: 22/255-170 az esti órákban

KÖsZÖNETNYiLvÁNíTÁs

Köszönetet mondok tóth László 
osztálytársainak, akik 40. ta-
lálkozójuk alkalmából koszorút 
helyeztek el és gyertyát gyújtottak 
fiam sírjánál.

Tóth Istvánné
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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, KÉT 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: november 20.

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 
   Őszi ajánlatunk
       •Baba- és gyermekruhák
       •Nadrágok, farmerek
       •Blúzok, pólók, ingek, szoknyák, kardigánok
       •Dzsekik, zakók, blézerek, vaxos-, vízálló kabátok              
       •Munkásruhák, baseball sapkák
       Lakástextília
       •Csipkefüggönyök, sötétítők, antik csipkék
       •Ágytakarók, ágyneműk, paplanok
       •Asztelterítők, dekoranyagok
       •Fürdőszobai kiegészítők

   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

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik Fehér Ferenc temetésén 
részt vettek, sírjára virágot, ko-
szorút helyeztek, fájdalmunkban 
osztoztak.

Gyászoló család

Hálás szívvel mondok köszöne-
tet mindazoknak, akik jános Pált 
utolsó útjára elkísérték, temetésén 
részt vettek, fájdalmamban osztoz-
tak, sírjára virágot, koszorút helyez-
tek el.

Gyászoló felesége

FELhívÁs iNFOrMATiKAi 
TOvÁBBKÉPZÉsrE

A LeADeR pályázat keretében elnyert
támogatásból 4x3 órás modulokat 
szervezünk a Vértes-Gerecse tér-
ség 6 településére, ahol ingyenesen 
vehetnek részt az előadásokon az 
érdeklődők november 19-22-ig. Most 
Csákváron tartunk egyet, amelyre a 
térségből minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk a délután 15:30-kor kezdődő 
képzésre az Esterházy Iskolában.
További felvilágosítás: Schuszter Mar-
git, margit@vercse.hu e-mail címen, 
vagy a 06/70 431-4918 telefonszá-
mon. 
Részvételi szándékukat Tatán a munka-
szervezeti irodában várjuk a következő 
elérhetőségeken: munkaszervezet@
vercse.hu, 2890 Tata, Erzsébet tér 13. 
Telefon: 06/34 589-850

tisztelt Földtulajdonosok!
A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány kezelhetetlen méretű, 
gazdálkodásra alkalmatlan, vagy örökösödés miatt elaprózódott, nem 
hasznosított földeket vásárolna Bodmér, Csákvár, Vértesboglár, Szár 
területén. Elsősorban a természetes művelési ágú területek érde-
kelnek bennünket, de természetesen vásárolunk esetleg szántót is 
cserélés céljából. Ezúton kérünk minden olyan földtulajdonost, aki-
nek csak problémát és gondot jelent a tulajdonában lévő terület, 
hogy keressen fel bennünket személyesen Csákváron, a Geszner-ház-
ban, vagy telefonon a következő telefonszámon: 22/354-420.
A terület elhelyezkedésének és adatainak kiderítéséhez, adat-
bázisunkkal, térképeinkkel az esetleges megállapodástól függetlenül 
is állunk rendelkezésre.
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány
8083 Csákvár, Kenderesi u. Geszner-ház
e-mail: provertes@provertes.hu

Felhívás gyűjtőmunkára!
A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány megalakulása óta 
fontos feladatának tekinti a Vértes és környéke történelmének fel-
tárását, kutatását, népszokásainak, hagyományainak, eseményeinek 
megőrzését, azok szélesebb körben való megismertetését, oktatását. 
Szeretnénk továbbra is arra buzdítania a lakosokat, hogy minél több 
írásos, képi és tárgyi emléket őrizzenek meg, gyűjtsenek össze. Az 
eredményes gyűjtőmunka érdekében pedig minél több információt 
tűntessenek fel a képek hátoldalán.
A képeket kérjük, hozzák el a Geszner-házban lévő irodánkba, hogy a 
dokumentumokat archiváljuk, digitalizáljuk és feldolgozzuk!
Bízva a sikeres együttműködésben, segítségüket előre is köszönjük.
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány
8083 Csákvár, Kenderesi u. Geszner-ház
Tel: 22/354-420
e-mail: provertes@provertes.hu

jelentkezni lehet 
a 06-20/5340261
telefonszámon.

Várom a regenerálódni, kilazulni,
kikapcsolódni vágyó Hölgyeket és Urakat,
izomlazító, frissítő masszázsra, illetve
Meleg lávaköves és sokféle kényeztető masszázsaim egyikére.
Ajánlom még a Tibeti Tálas Hangterápiát, ami sejtszintig 
átrezegteti a szervezetet, ezáltal a fizikai, lelki blokkokat oldja, 
meditációba ringat, segíti az immunrendszert. Jó hatású hiper-
aktív, magatartászavarú vagy mozgáskoordináció problémás, 
tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára is.

Adjon masszázst ajándékba! Ajándék utalványt adok!
Szeretettel várok mindenkit hangulatos környezettel, medi-
tatív zenével és finom teával!

Sepsi Krisztina 06-20/3214117

Masszázs

ÁLLÁshirDETÉs

Főzni tudó,
kereskedelmi vagy ven-

déglátói
végzettséggel rendelkező 
alkalmazottat keresünk.

SebéSzeti
magánrendeléS

Dr. Szabó Károly
Sebész főorvos

Csákvár egészségház
Rendelési idő: péntek 8 -10 óra

Telefonos előjegyzés:
06-30/8461387

(Bordáné Marika)

• Általános sebészeti műtétekről konzul-
táció
• Kisműtétek elvégzése helyi érzéstelení-
tésben (anyajegy, szemölcs, benőtt 
köröm, bőrkeményedés, zsírmirigy, verej-
tékmirigy, bőrtályog)
• Kiskiterjedésű visszér injekciós kezelése
•Aranyér gyűrűzése, lábszárfekély ellá-
tása

sOMLAi BOLT
Novembertől folyamatosan bővülő 
árukészlettel várom jelenlegi és 
leendő vásárlóinkat.
Kérem segítségüket, különböző igé-
nyeiket a boltban jelezzék!

sütést rendelésre is vállalunk!
Új! étrendkiegészítők a 
FoReveRtŐL (aloe-vera 

termékek) kedvezményes áron!
tÜzIFA a termelőtől!

Fűrészpor füstöléshez!
Rendelést a boltban vagy telefonon 
felveszünk.
Köszönettel: Staudtné Deli Valéria 
06-20/557-2649


