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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
2013. április 30-i nyilvános és zárt ülésén végzett munkájáról.

A képviselő-testület 2013. április 30-i nyilvános ülésén az alábbi határo-
zatokat hozta:
• Megismerte és elfogadta az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli 
Regionális Mentőszervezete, ezen belül a csákvári mentőállomás tájékoz-
tatóját az 2012. évben végzett munkájáról.
• Meghallgatta és tudomásul vette a két ülés között végzett munkáról, va-
lamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri 
jelentéseket.
• Felkérte a polgármestert, hogy járjon el az orvosi ügyelet és a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat használatában lévő FORD FU-
SION gépjárműveknek a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társu-
lástól történő megvásárlása érdekében.
• Megismerte és elfogadta a 2012. évi gazdálkodásról szóló beszámoló 
könyvvizsgálói jelentését és záradékát, majd az önkormányzat és intéz-
ményei 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2013. (V. 06.) 
számú önkormányzati rendeletét.
• Megismerte és elfogadta a Csákvár Nagyközség Önkormányzata által 
alapított Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznú beszámolóját.
• Megvitatta és elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetési kon-
cepcióját.
• Döntött a Raiffeisen Bankkal fennálló bankszámlahitel-szerződése 2013.
december 31-ig történő meghosszabbításáról.
• A biztosító társaságoktól bekért tizenegy ajánlatból kiválasztotta az 
összességében legjobbat, és felhatalmazta a polgármestert a biztosítási 
szerződés megkötésére.
• Megvitatta lakossági véleményezésre bocsátott önkormányzati rende-
let-tervezetét a külterületi rendről, és a beérkezett javaslatokat beilleszt-
ve 7/2013. (V. 06) számmal megalkotta azt. (A rendeletet az önkormány-
zat honlapján is közzétesszük.)
• A jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulások 
kötelező felülvizsgálata kapcsán folytatott vita után úgy döntött, hogy a 
Mese-vár Óvodát önállóan kívánja fenntartani Csákvári Mese-vár Óvoda 
elnevezéssel, Csákvár Nagyközség működési területtel, melyre tekintettel 
a köznevelési intézményt átszervezi, abból a Gánti Tagóvoda kiválik. En-
nek kapcsán kezdeményezte a Csákvári Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítását, melynek végrehatására felkérte a pol-
gármestert.
• Módosította a Tool-Temp Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 
2012. december 5. napján megkötött településrendezési szerződést.
• A hozzá benyújtott lakossági kérelmet megvizsgálva úgy határozott, 
hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárását kezdeményezi a 
következőkkel kapcsolatban:

• a Vértes utcát a megfelelő forduló kialakításával zsákutcává ala-
kítja, 
• a 1739 hrsz-ú, útként megjelölt ingatlant beépítésre szánt ingat-
lanná átminősíti. 

• Megtárgyalta a 415/6 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról szóló 
előterjesztést és úgy határozott, hogy értékesítésre meghirdeti azt, lega-
lább 250 Ft/m2 vételárért. Az ingatlan értékesítést május 21-ig pályáz-
tatja meg, az eladásról a májusi rendes testületi ülésen dönt. 
• Megtárgyalta a 939 helyrajzi számú közterület elnevezésére vonatkozó 
előterjesztést, és a közterületnek az Erdő utca elnevezést adta.
• Döntött egy önkormányzati szervezetfejlesztést, hatékonyságnövelést 
elősegítő pályázat benyújtásáról az ÁROP-1.A.5-2013 számú pályázati 
kiírás alapján, az önerőt nem igénylő, legfeljebb 22 M Ft összegű, 100 
%-ban vissza nem térítendő támogatás igénylésével. Határozott továbbá 
az előfinanszírozás és a pályázati sikerdíj biztosításáról.
• Határozott pályázat benyújtásáról az egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 8/2013. (III. 29. ) BM rendelet alapján a Mese-vár Óvoda felújítására 
és eszközbeszerzésére. Gánt Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületével összhangban döntött a csákvári székhely óvodát érintő 
pályázati önerőnek a 2013. évi költségvetés beruházási előirányzatából 
történő biztosításáról. (A gánti tagóvoda felújítására az önerőt Gánt Köz-
ség Önkormányzata biztosítja.)

Csákvári Önkormányzat beszámolója • Megvitatta az önkormányzattól illetve intézményeitől nyugdíjba 
vonuló személyekre vonatkozó anyagi elismerési rendszer bevezetésé-
nek tervezetét, és elfogadta annak alapelveit. Felkérte a polgármestert, 
hogy az elismerési rendszert ismertesse az önkormányzatnál és intéz-
ményeinél működő érdekképviseletekkel, és véleményükkel, javaslatuk-
kal együtt terjessze elő a végleges szabályzat tervezetet a következő 
képviselő-testületi ülésen.
• A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
móri tiszti főorvosa intézkedése alapján döntött a helyi orvosi ügyeletre 
vonatkozó szerződések módosításáról.
• Megtárgyalta a csákvári fasorok és sövények rendbetételéről szóló 
előterjesztést, amely két szakvéleményt is tartalmazott. Költségvetési 
szempontokat is figyelembe véve úgy határozott, hogy Krupiczer Oszkár 
kertészt kéri fel szakmai útmutatás adására a karbantartási, metszési fel-
adatokhoz, egyben köszönetét fejezte ki Páble Diánának értékes szakvé-
leményéért. 
• A hamarosan kiírásra kerülő LEADER pályázatok tervezett célterüle-
teinek megvitatása után határozott az előkészítendő pályázatok köréről.
• Megismerve a Csákvári Önkormányzati Társulás „A magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról” szóló 2012. évi XXX. törvény alapján 
hozott azon döntését, mely szerint részese kíván lenni a nemzeti értéktár 
megteremtésének, úgy határozott, hogy a települési értékek feltérképe-
zésével csatlakozik a Csákvári Önkormányzati Társulás szándékához.
• Megtárgyalta a Csákvári Torna Klub TAO pályázatához szükséges dön-
téseket tartalmazó előterjesztést. Mint tulajdonos hozzájárult a Csákvár, 
214/1 hrsz-ú ingatlan jelzáloggal történő megterheléséhez, valamint ah-
hoz, hogy a Csákvári Torna Klub fenti ingatlannal kapcsolatban pályázatot 
nyújtson be a Magyar Labdarugó Szövetséghez infrastruktúra fejlesztés 
céljából.
• Támogatta Magyarország Kormánya lakossági rezsicsökkentésre 
irányuló azon intézkedéseit, amelyek a lakosság megélhetésének kön-
nyítését szolgálják, és amelyek hosszú távon közgazdaságilag fenntart-
hatóan, a magyar jog által elismert eszközökkel valósulnak meg. Felkérte 
a területileg illetékes országgyűlési képviselőt, hogy kezdeményezze az 
önkormányzatok és intézményeik rezsicsökkentését is, és támogassa i-
lyen irányú intézkedések bevezetését.

A képviselő-testület 2013. április 30-i zárt ülésén az alábbi határozato-
kat hozta:
• Egy-egy csákvári lakos kérelmére 3 000,- forintos és 5 000 forintos 
egyszeri alkalomra szóló átmeneti segélyt állapított meg.
• Hat csákvári lakos kérelmére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást ál-
lapított meg 2 000 forint és 16 000 forint közötti összegekben.

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 2013. június 
25-én 15.00 órai kezdettel tartja.

Dr. Szöllősy Tamás 
igazgatási irodavezető

Sok sikert kívánunk a 
nagybetus élethez a 8. 
osztályos ballagóknak!
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Bodméri Önkormányzat beszámolója

          Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2013. április 24-én tartott soron következő üléséről.
Napirendek:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között végzett munkáról. Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszá-
molót megismerte és elfogadta.

2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet elfoga-
dása. A Magyar Államkincstár felé leadtuk a zárás adatait, mindent rend-
ben találtak, elfogadták a beszámolónkat, a 2012-es évi költségvetésünk-
ben minden a helyére került, ezzel a 2012-es évet pénzügyileg lezártnak 
tekinthetjük.
A polgármester megköszönte a Pénzügyi Iroda dolgozóinak egész éves 
munkáját.

3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját és azt az alábbiak 
szerint hagyja jóvá:

1. Dologi kiadások a 2013. évi előirányzat szintjén tervezhető, a ta-
karékos és hatékony gazdálkodást szem előtt tartva történjen a részletes 
tervezés.

2. Bevételeink köre legyen teljes körűen felmérve.
3. Helyi adóinknál a 2013. évi adóhatósági előírás alapján legyen 

kidolgozva az előirányzat.
4. A feladatok ellátásánál maximálisan használjuk ki a társulási 

lehetőségeket.
5. A Tervezésnél vegye figyelembe azt, hogy nincs realitása a pénz-

maradványnak.

4. Bér üzemeltetett vízi-közművek 2013. évi beruházási javaslata.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a részben tu-
lajdonában lévő, a Fejérvíz által üzemeltetett Vértesacsa-Vértesbog-
lár-Bodmér szennyvízrendszer rekonstrukciós és fejlesztési javaslatait 
megismerte, azzal egyetért. A Bodmérra jutó költséget költségvetéséből 
biztosítja.

5. Települési és tájegységi értéktár létrehozása.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részese kíván 
lenni a nemzeti értéktár megteremtésének, úgy határozott, hogy a 
települési értékek feltérképezésével csatlakozik a Csákvári Önkormány-
zati Társulás szándékához.

6. Aktuális ügyek.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő levélben kereste meg önkor-
mányzatunkat a lakossági rezsicsökkentéssel kapcsolatban. A képviselő-
testület kiáll Magyarország Kormányának rezsicsökkentéssel kapcsolatos 
intézkedései mellett, határozatában támogatja a kormány rezsicsökken-
tését.

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 
13-án megtartott rendkívüli, nyilvános és zárt üléséről tájékoztató.
1. Nyílt ülés, napirend: Szennyvízhálózat garanciális munkái. Vértes-
acsa kezdeményezésére a szennyvízhálózat 10 éves garanciális munkái-
nak elvégzése érdekében dr. Becker Tibor ügyvéd segítségével felvesz-
szük a kapcsolatot a kivitelező Csorba Zrt-vel, peren kívüli megegyezést 
próbálunk. Bodmér Község Képviselő- testülete lakosságszám arányosan 
az ügyvédi költségeket a 2013. évi költségvetéséből biztosítja.

2. Zárt ülés napirend: ÁMK. vezető pályázat elbírálása.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vértesboglári 
Általános Művelődési Központ vezető munkakörére benyújtott pályázati 
anyagot megismerte.
Véleményezési jogkörében eljárva Hunics Ildikó pályázatát megfelelőnek 
tartja, ÁMK. vezetői kinevezést támogatja.

A képviselő-testületei ülésekről a jegyzőkönyvek megtekinthetők a Pol-
gármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben és a település honlapján.

A képviselő-testület soron következő ülését 2013. június 26-án 
15.30-órkai kezdettel tartja. Melyre minden érdeklődő állampolgárt 
szeretettel hívunk és várunk.

Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

VERSENYEINK
Labdarúgó Diákolimpia megyei döntőjében

I. korcsoportos csapatunk ezüstérmet szerzett.
A csapat tagjai: Izmindi Izsák, Illés Kende, Gulyás Martin, Kurcz 
Balázs, Borsos Patrik, Bali Dániel, Tyeklár Márk, Knausz Kornél, 
Hrna Dániel, Bokor Ábel, Magasi Botond, Szajkó Levente

Lány csapatunk 6. lett.
A csapat tagjai: Budai Adrienn, Gergics Miléna, Király Kitti, Szajkó 
Milda, Tamás Dóra, Lucskai Emese, Borsos Mária

Gyermekszínjátszó találkozón Bicskén
A dráma csoport ezüst minősítést szerzett.
A csoport tagjai: Bódi Ádám, Magasi Csenge, Kovács Alexa, Bakonyi 
Adrienn, Bokodi Zsófia, Hideg Rebeka, Dubán Nikoletta, Schneider 
László, Wisniewski Marcell, Tamás Kinga, Jankovics Alexandra, 
Pályi Levente

Bicskei kistérség matematika versenyén Száron
Iskolánk csapata 3. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Galamb Emese, Izmindi Iringó, Tamás Anna

“Tiszán innen Dunán túl” Népdaléneklési verseny országos döntőjében 
a Néprajzi Múzeumban

Fejér megyét képviselő Sztányi Emese ezüst minősítést szerzett.

Pesovár Ferenc VII. Országos Csoportos Népdaléneklési verseny 
döntőjében

A Csákvári Csicsergők kiemelt arany minősítést kaptak. 
A csapat tagjai: Barasevich Borbála, Csuta Rita, Gulyás Hajnalka, 
Páll Alexa, Tamás Dóra

Országos Madarak és Fák napi verseny döntőjében
Iskolánk csapata  4. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Szajkó Milda, Tamás Dóra, Tamás Anna

nyelvÉSZ verseny országos döntőjében Szegeden
 8. évfolyamosok között  18. lett Galamb Emese
 6. évfolyamosok között  27. lett Czinkóczki Ágnes
 4. évfolyamosok között    5. lett Izmindi Izsák

Bendegúz levelezőverseny döntőjében
 4. évfolyamon  8. helyezést ért el  Magasi Botond
 6. évfolyamon  11. helyezést ért el  Tamás Dóra

Kálti Márk történelemverseny országos fordulóján
 6. évfolyamosok közt 6.helyezést ért el Illés Sebestyén
 7. évfolyamosok közt 1.helyezést ért el Fülöp Zsombor

Intézményi hírek - Esterházy Iskola

NYÁRI TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉGEK
TÁBOR IDŐPONT ÉRDEKLŐDNI LEHET

Kézműves
Környebánya

jún. 23-29. Szakálné
Dornyi Erzsébet

06/20-5250535

Úszótábor júl.  1-5. Imréné Csernay Éva 06/30-6992164

Balatonakali júl. 8-14. Jankyné Kővári Csilla 06/70-9435543

Múzeumi tábor aug. 5-9. Kunstár Béla 06/30-4150804

Boglártanya aug. 26-28. Buncsák Istvánné 06/20-4316007

ÚJ TELEFONKÖNYV
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal telefonközpontja átalakult. 
A jövőben a XXI.század ügyfélelvárásainak megfelelően telefonos 
menürendszerben elérhető a hivatal, valamint az önkormányzat vala-
mennyi intézménye az 582-310 szám tárcsázásával. Erre a központi szám-
ra vannak átirányítva a korábbi intézményi telefonszámok is. Különálló 
telefonszáma van azonban továbbra is a védőnői szolgálatnak, valamint 
az orvosi ügyeletnek, ezek a számok változatlanok. Szolgáltatónk a Ká-
belsat-2000 Kft. lett, az ő ügyfeleik számára a telefonálás hivatalunk és 
intézményeink felé a jövőben díjmentes. Az új központ korlátlan számú 
hívás fogadására képes, így a jövőben nem fordulhat elő, hogy a hivatali 
központ “foglalt” jelzést ad (a kapcsolt mellék azonban természetesen 
lehet foglalt, ekkor hangposta üzenet hagyható az ügyintéző számára). 
Valamennyi ügyfélhívás hangrögzítésre kerül. Reméljük, hogy a más hi-
vataloknál bevált és megszokott, színvonalas automata telefonközpont 
szolgáltatás az Önök tetszését is elnyeri. 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester



Intézmény, iroda elérhető személyek e-mail hangpostához
1. Önkormányzati Hivatal

1. Ügyfélirányítás, időpont egyeztetés Krafcsikné Voltner Andrea krafcsikne@csakvar.hu

2. Turisztika és rendezvényszervezés Szmolkáné Bene Ibolya rendezvenycsakvar@gmail.com

3. Igazgatási iroda 

1. Irodavezető dr. Szöllősy Tamás igazgatas@csakvar.hu

2. Adóhatóság
Némethné Nagy Tímea

Sztányiné Mohl Brigitta

nemethne@csakvar.hu
adougy@csakvar.hu
ado@csakvar.hu

3. Anyakönyv ügyintézés Tóth Istvánné anyakonyvvezeto@csakvar.hu

4. Szociális ügyek intézése Dornyiné Szekeres Erika dornyine@csakvar.hu

5. Építésügy Pető Tamás peto@csakvar.hu

4. Gazdálkodási iroda

1. Pénügyi irodavezető Sörösné Mohácsi Krisztina penzugyivezeto@csakvar.hu

2. Pénzügyi iroda

Reményiné Bors Rita, Metykó Józsefné
Dajbukátné Trimmel Veronika
Klupács Istvánné
Schiff Szilvia

penzugy@csakvar.hu

3. Munkaügy Bajtekné Halász Ildikó

4. Település fenntartás Szendrei Györgyi szendrei@csakvar.hu

5. Titkárság Majorné Burghardt Angéla
Magyar Diána

titkarsag@csakvar.hu
titkarsag2@csakvar.hu

kapcsolva: Polgármester Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgarmester@csakvar.hu

kapcsolva: Jegyző Tóth Jánosné jegyzo@csakvar.hu

2. Járási kirendeltség Bagoly Lajosné bagolyne@csakvar.hu

3. Falugazdász Puszta Rita bicskefg@nebih.gov.hu

4. Csákvári Önkormányzati Társulás
(ua. Munkaügy) Bajtekné Halász Ildikó

munkaugy@csakvar.hu
csakvaritarsulas@csakvar.hu

5. Gróf Esterházy Móric Általános Iskola

1. Igazgató Jankyné Kővári Csilla
igazgato@esterhazyiskola.hu

2. Igazgatóhelyettes Zsebőkné Barta Katalin

3. Iskolatitkár Szabó Julianna szabo.julianna@esterhazyiskola.hu

4. Térítési díj lemondás Jenei Jánosné j.ida@citromail.hu

6. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 

1. Ady Endre utcai tagóvoda

1. Intézményvezető Faddi Péterné csakvarovoda@freemail.hu

2. Térítési díj lemondás Jenei Jánosné j.ida@citromail.hu

3. Fax csakvarovoda@freemail.hu

2. Szabadság téri tagóvoda Györök Béláné szabadsagterovi@gmail.com

7. Gondozási Központ és Idősek Otthona

1. Intézményvezető Knausz Imre

gkcsakvar@gmail.com2. Főnővér Nagyné Sárközi Éva

3. Fax

4. Családsegítő irodavezető
Kovácsné Király Nikoletta
Wisniewskiné Gulyás Anita
Schäffer Tímea csakvarcss@gmail.com

5. Családsegítő fax

8. Floriana Könyvtár

1. Intézményvezető Mészárosné Ágoston Ildikó
florianakonyvtar@gmail.com

2. Fax

9. Tersztyánszky Ödön Sportközpont

1. Sportszervező Wilmek Ferenc
spori@t-online.hu

2. Fax
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GóLYahíR
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

Április 7-én Kalucza Bálint az Arany János utcába
Április 9-én Faragó Zétény András a Kotlóhegybe
Április 21-én Várkonyi Csaba a Kálvária közbe
Április 24-én Rózsahegyi Bence Hunor a Szabad-
ság utcába.

IsteN hozta a kIs jövevéNyekett CsÁkvÁRoN!

aPRóhIRDETÉS
Hétvégi telkek gondozása, fűnyírás, 
fűkaszálás.
Érd: 70/548-1602

Eladó 1db franciaágy, 1db 400l-es 
fagyasztóláda, 1db 300l-es fagyasz-
tóláda, 1db S51-es Simson motor-
kerékpár.
Érd.: 0620-9373938

Csákváron a központhoz kö-
zel, jól megközelíthető helyen, a 
Disznóhegyben 1900 m2 zártkerti 
ingatlan és 1982-ben műszaki 
tervekkel épült hétvégi ház: szoba, 
konyha, tetőtérben 2 hálófülke és 
a Vértesre néző terasz, valamint 
egy boltíves pince, 4 m3–es víz-
tárolóval, villannyal eladó. A terület 
kertészkedésre, gyümölcsös, szőlő 
telepítésére alkalmas. Kívül belül 
karbantartott.
Érd.: a du. órákban: 22/354-133 és 
06/20-255-9740

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: június 20.

KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS
Köszönetünket fejezzük mindazo-
knak, akik id. Janky  Béla bucsúz-
tatóján résztvettek, virágaikkal és 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíte-
ni igyekeztek.

Gyászoló család

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár

Könyvújdonságainkból
A térkép és a táj
A föld, a fű, a víz
Verhovina madarai
A tizedik nyom
Dupla Dexter
Pillangóbőr
Rémálom
Egy tökéletes kém
Bogyó és babóca társasjátéka
Ha menni kell – El Camino
A harmadik évezred hercegnői
Harry Potter pszichológiája
4 hozzávaló – gluténmentes ételek

Michel Houellebecq:
Mérey Katalin:

Bodor Ádám:
Dashiel Hammett:

Jeff Lindsay:
Szergej Kuznyecov:

Linwood Barclay:
John Le Carré:
Bartos Erika:

Papp János:
Helene Walterskirchen:
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törpeharcsafogó verseny!
A T.SZ. Horgászegyesület 2013. június 23-án

vasárnap 8.00-tól 12.00-ig
törpeharcsafogó versenyt rendez.

A versenyre 2 fős csapatok jelentkezhetnek.
Nevezési díj 3000 Ft, mely tartalmazza az ebéd árát.

A tavalyi versenyből tanulva idén 70 csapatra korlátozzuk a részvé-
telt. Nevezni a Vasboltban lehet. Az első 3 helyezett pénzjutalomban 
részesül, díjazzuk a legkisebb és a legnagyobb halat fogó horgászt. 
Horgászni kizárólag törpeharcsára szabad, az egyéb kifogott halat 
vissza kell engedni!

Érdeklődni: Zolnai Sándor 30-589-0113 telefonon.

2013. június 18-án 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.

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

JÚNIUSI ORVOSI üGYELET
Csákvár és vonzáskörzete hétvégi és hétközi orvosi ügyelet

13., 21., 22., 23., 27.    dr. Gerstner Péter
7., 8., 9., 11., 20., 26.       dr. Kovács László
4., 6., 14., 15., 16., 18., 25., 28., 29., 30.  dr. Nagy István
3., 10., 17.      dr. Wiesler Ferenc
1., 2., 5., 12., 19., 24.                       dr. Zsigmond László

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

TÁJÉKOZTaTó NYaRaLóTULaJDONOSOK 
RÉSZÉRE

Csákvár Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a külterületi ingatla-
nok tulajdonosait, hogy május 1-jétől ismét megnyílt a régi községháza 
(Csákvár, Széchenyi u, 8.) területén a hulladékudvar. Nyítva tartás: min-
den szombaton 8:00-12:00 óra között. A hulladékudvarban kizárólag a 
Depónia Kft. által forgalmazott zsákban lehet KOMMUNÁLIS hulladékot 
elhelyezni. Veszélyes hulladék elhelyezésére nincs lehetőség. Zsák 
vásárolható: a Csákvári KÖzös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán 
hivatali nyitvatartási időben (ügyfélfogadási időn kívül is, a földszinti 
ügyfélirányító pultnál), illetve a hulladékudvarban nyitvatartási időben. 
A hulladékudvar a korábbi gyakorlat szerint október 31-ig áll az ingatlan-
tulajdonosok rendelkezésére. 


