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Hírmondó
Önkormányzati beszámolók

Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormány-
zata,  Vértesboglár Község Önkormányzata és Gánt   Község Önkormány-
zata  képviselő-testülete 2014. december 2-án együttes, rendkívüli ülést 
tartott. 
A Fejér megyei járások határainak módosulása miatt Gánt község 2015. ja-
nuár 1. napjától a Bicskei Járáshoz került, így szükség volt a település Csák-
vári Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozására.
• A négy település önkormányzatának képviselő-testülete az ülésen elfo-
gadta Gánt községnek a Csákvári Közös  Önkormányzati Hivatalhoz történő 
csatlakozását 2015. január 1-i hatállyal. Ezzel kapcsolatban közös elfogadás-
ra került a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartását és működését 
biztosító megállapodás módosítása, valamint a Csákvári Közös Önkormány-
zati Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
A képviselő-testület 2014. december 9-én rendkívüli ülésen határozott ar-
ról, hogy a háziorvosi-fogorvosi-szakorvosi ellátást biztosító csákvári orvo-
si rendelőt a jelenlegi tulajdonosok felajánlása alapján 30 millió forintért 
megvásárolja. Ezzel összefüggésben rendkívüli kormányzati támogatás iránti 
kérelmet nyújtott be a vételár és a szükséges felújítások fedezetére.
A képviselő-testület a 2014. december 16-án megtartott nyilvános ülésén a 
következő határozatokat hozta:
• Elfogadta a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót.
• Módosította az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szó-
ló rendeletet, amely szerint a képviselő-testület üléseiről felvétel készül, 
amelyet a Csákvár-Gánt televízió vágatlan formában közvetít.
• A háziorvosi feladat ellátási szerződés megkötésére vonatkozó előterjesz-
tést a januári rendes ülésére napolta el.
• Elfogadta a Fazekas Emlékház üzemeltetési jogának átadásáról szóló szer-
ződést.
• Megismerte és tudomásul vette a Fazekas Emlékház MVH ellenőrzésével 
kapcsolatos tájékoztatót és elfogadta az emlékházzal kapcsolatos beszámo-
lót.
• Elfogadta a belső ellenőr kiegészített belső ellenőri jelentését a céljelleg-
gel működési célra
juttatott pénzeszközök felhasználásának szabályosságáról.
• Társadalmi véleményeztetésre bocsátotta az önkormányzati támogatások-
ról szóló rendelet tervezetét.
• A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal információ biztonsági feladata-
inak megvalósítása érdekében felhatalmazta a polgármestert arra, hogy 
legalább három árajánlatot kérjen be és tegyen javaslatot a képviselő-testü-
letnek a megfelelő cég kiválasztására.
• A Petőfi-Gánti utcák csapadékvíz elvezetésének megoldása érdekében fel-
hatalmazta a polgármestert arra, hogy legalább három árajánlatot kérjen be 
az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésére és tegyen javaslatot a 
képviselő-testületnek a megfelelő  vállalkozó kiválasztására.
• A Kossuth utcai közvilágítás kiépítése várható költségeinek, valamint a te-
lepülésen lévő buszvárók állapotának felméréséről fogadott el határozatot.
• A Rendészeti Kerekasztal tagjai közé delegálta Knausz Imre alpolgármes-
tert.
• A Rendészeti Kerekasztal részére az ún. Bagóház garázsát térítésmentesen 
biztosította raktározási célokra.
• A Kreatív Műhely részére a Bagóház egyik termének heti egy alkalommal 
történő térítésmentes használatát biztosította.
• Tudomásul vette a Fejér megyei kitüntető címre tehető javaslattételről 
szóló tájékoztatót.
• Hozzájárult ahhoz, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálko-
dási Társuláshoz Felcsút Község Önkormányzata csatlakozhasson.

• A ruhagyűjtő konténerek kihelyezését további egy ével meghosszabbította 
azzal a feltétellel, hogy az üzemeltető szilárd aljzatot épít ki a konténerek 
részére és rendben tartja azok környezetét.
• Módosította a dr. Zsigmond László háziorvossal kötött feladat ellátási szer-
ződést.
• A Csákvár Jövőjéért Közalapítvánnyal előfinanszírozási szerződést kötött a 
„Változatos eszközökkel a csákvári értékek közvetítéséért”pályázatra.
• Kifejezte azon szándékát, hogy részt kíván venni a Vértes-Gerecse Vidék-
fejlesztési Közösség Akciócsoport 2014-2020 közötti programozási időszakra 
vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban.
• A Csákvár-Budapest autóbuszjárat menetrendjének módosításával kap-
csolatos elutasító választ nem vette tudomásul, a Közlekedéstudományi 
Intézet, illetve az illetékes államtitkár megkeresésére kérte fel a polgármes-
tert.
• Felkérte a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a Vértes Többcélú Kistér-
ségi Társulás tagdíjának 0 Ft-ban történő megállapítására,mivel a Társulás a 
tagdíj fejében nem nyújt ellenszolgáltatást.
• Zárt ülésen határozott a méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos ké-
relemről.

Bodmér Község Önkormányzata képviselő-testülete  a 2014. december 10-
én megtartott ülésén a következő határozatokat hozta:
• Elfogadta a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót. 
• Hozzájárult ahhoz, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálko-
dási Társuláshoz Felcsút Község Önkormányzata csatlakozhasson.
• Határozott a 60 éven felüliek karácsonyi pénztámogatásáról.
• Megismerte és elfogadta a szociális igazgatási feladatok ellátásának belső 
ellenőri vizsgálatáról szóló jelentést
• A községen átfolyó patak medrének felmérésével  kapcsolatban úgy dön-
tött, hogy a rendezési terv elfogadása előtt nem kíván azzal foglalkozni.

dr. Fillér László
önkormányzati- és társulási irodavezető

ELNYERT PÁLYÁZAT
Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. decem-
ber 04-én Csákvár Város Önkormányzata 2.975.610 Ft-ot nyert térfigyelő 
kamera rendszer kiépítésére. A kamerák a város 5 bevezető útja mellett, 
valamint a központban a Szabadság téren kerülnek elhelyezésre még ja-
nuár hónapban. A rendszer tovább bővíthető tehát a későbbiekben akár 
lakossági összefogással is van lehetőség adott településrészen kamerákat 
kihelyezni.
A Kormány 1826/2014 (XII.23.) kormány határozata értelmében Csákvár 
Város Önkormányzata a város feladatainak biztonságos finanszírozása ér-
dekében benyújtott kérelmét kedvezően bírálta el. Ennek következtében 
60.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül a város. Az 
összeget az orvosi rendelő visszavásárlására és felújítására fogjuk fordí-
tani.

Illés Szabolcs
polgármester

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 
tájékoztatói
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1945. január 5-én 4700 főt számláló, hozzávetőlegesen kilenc zászlóalj-
nyi erőt képviselő, s kilenc tábori üteggel rendelkező 1. huszárhadosztály 
egységes vezetés alatt, viszonylag egyben alkalmazhatta csapattesteit. Az 
egyetlen magyar lovas seregtest 1945. január 10-étől kapott újból had-
műveleti feladatokat. Harctevékenységeinek java részét a szovjet túlerő 
által visszaszorított, vagy az ellen támadó német kötelékek tehermente-
sítése céljából folytatta. Előbb a Vértes nyugati részén foglalt el védőál-
lást, majd a Székesfehérvár és a Balaton között végrehajtott sikeres né-
met támadással egy időben, néhány eredményes ellencsapása folytán 
– a Körtvélyes-, illetve Kőhányáspuszta, majd a Kotló-hegy birtokbavé-
telével – egy ideig ellenőrzése alá került a Vértes keleti része is. Csák-
várnak – mint a Vértes egyik fontos kijáratát lezáró településnek – ismé-
telt elfoglalása azonban nem sikerült, január 28-án csupán a helységtől 
északra magasodó Kotló-hegyet foglalták el a zömmel 4. huszárezredbeli 
alakulatok. Ezen a helyen azonban a messze előretörő huszárokat az el-
lenséges csapatok körülzárták, s ők három napig tartottak ki szorongatott 
helyzetükben. Egy ízben Wack Géza tartalékos zászlós szakasza bravúros 
felderítő vállalkozás során bejutott Csákvárra, s nagy zűrzavart okozott 
az ott elszállásolt szovjet csapatok körében. Mivel a hadosztály felmentő 
vállalkozásai rendre eredménytelennek bizonyultak, a körülzárt csapa-
toknak meg kellett kísérelni visszafelé áttörni seregtestük védőállásai-
ba. A kritikus helyzetet a dermesztő hideg is súlyosbította. E harcokban 
Marjay Tamás hadnagy, a 4/1. huszárszázad egyik szakaszparancsnoka 
különösen kitűnt bátorságával és példamutatásával. Az 1945. március 
3-i 52. számú hadosztályparancs az alábbiakban emlékezett meg Marjay 
hadnagy haditettéről:
„(…) A Kőhányáspuszta elleni támadásnál a legsúlyosabb ellenséges tü-
zérségi és gyalogsági nehézfegyverek összefogott, gyilkos tüzében mint 
szakaszparancsnok, szakasza élén sorozatosan rohamozta meg a mély-
ségben elhelyezkedett ellenséges támpontokat, míg áttőrte az ellenség 
védelmi övét. Személyes példája magával ragadta szakaszát, sőt a mel-
lette küzdő többi egységet is.
A Nagybükk elleni rohamnál egymaga két ellenséges, nehézfegyverrel 
megerősített támpontot semmisített meg kézigránáttal, majd rátapadva 
a lendületes rohamtól megrendült ellenségre makacsul üldözte azt, úgy-
hogy az ellenség nehézfegyvereit hátrahagyva kényszerült rendezetlenül 
visszavonulni. Szakasza elsőül ért fel a Kotló-hegyre, miközben négy, ne-
hézfegyverrel megerősített támpontot küzd le.

TájékozTaTó a magán pálinkafőzésT
 érinTő jogszabályválTozásról 

2015. január 1-jétől változott a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (to-
vábbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályozása. 
A változás lényege, hogy a magánfőző a párlat-előállítás céljára kialakí-
tott desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon 
belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság-
hoz. A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító 
jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztil-
lálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az 
eltér a magánfőző lakcímétől. Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt 
a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, 
akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést. 
A bejelentésre vonatkozó formanyomtatvány az önkormányzati adó-
hatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok 
tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 11. melléklete. (http://
csakvar.hu/news/11.docx)
2015. január 1-jétől új rendelkezés (Jöt. 64. § (6) bek.), hogy az előállított 
magánfőzött párlat adója évi 1000,- Ft, amelyet a magánfőző fizet meg. 
Ezt legközelebb 2016. év januárjában kell bevallani és megfizetni, a be-
vallásra szolgáló nyomtatvány a fenti PM rendelet 12. melléklete. (http://
csakvar.hu/news/12.docx)

Tóth Jánosné sk. 
címzetes főjegyző 

közérdekű felhívások, tájékoztatók

A Csákvári Lovasbaráti Kör 2014. január 31-én 15.00 
órai kezdettel emléktúrát szervez a Kotló-hegybe, 
ahol tábortűz-gyújtással emlékeznek a megsemmisült 
huszárezredre. Majd fáklyás felvonulással keresik fel a 
Huszár emlékművet, ahol gyertyagyújtással tiszteleg-
nek az elesettek felé.
A szervezők várják az emléktúrára jelentkező gyalogo-
sokat és autósokat egyaránt. További információ: 06-
20-3533382

A Kotló-hegyen az ellenség bekerítette a 4/I. huszárosztályt. Marjay had-
nagy két napon át, lőszerutánpótlás nélkül, étlen, szomjan, dermesztő 
hidegben és hóviharban rendületlenül kitart szakaszával és egymás után 
közelharccal veri vissza a nyomasztó túlerővel meg-megújuló támadása-
it. A gyűrűből való kitörési parancsra szakasza élére áll és elkeseredett kö-
zelharcban áttöri a két nap folyamán kiépített orosz védelmi övet. Közben 
szilánkos combcsont-lövéssel megsebesült, az orosz védőállás mögött 
fekve marad. A dermesztő hidegben keze-lába lefagy. Ilyen állapotban 
öt napon át étlen-szomjan, a nagy vérveszteségtől teljesen kimerülten, 
hófúvásban, méteres hóban, hegyről-hegyre csúszik-kúszik Marjay had-
nagy az orosz védőálláson át, míg saját csapataihoz visszatér. (…)”
Életét csak mindkét lába és ujjai amputálásával tudták megmenteni. Hős-
tettét a legmagasabb kitüntetéssel, a Tiszti Arany Vitézségi Érem adomá-
nyozásával ismerték el.
A Gánt és a Kotló-hegy környéki súlyos harcokban a dunántúli méntele-
pek és ménesek személyi állományából megalakult méneskari lövészosz-
tály századai is részt vettek. Felállításuk 1944 augusztusában Celldömök 
körzetében Hadházy József alezredes parancsnoksága alatt történet. 
Három századát az 1. huszárhadosztály alakulatai között osztották szét. 
Az 1. önálló huszárosztály 3. századát alkotó méneskari alosztály szinte 
teljes tisztikara – parancsnokával, Windisch József főhadnaggyal együtt – 
az 1945. január 23-i gánti harcokban vesztette életét. Hasonlóan súlyos 
veszteségeket szenvedett a 4. huszárezredhez beosztott méneskari szá-
zad is, amely 1945. január 30-án a Kotló-hegyen morzsolódott fel.

70 éve TörTénT Csákváron

 Toborzó! 
Csákváron régen is nagy hagyo-
mánya volt a színjátszásnak, 
nem csak a gyerekek, hanem 
meglett felnőttek körében is. 
Ennek fényes példája a Háry Já-
nos helyi és budapesti előadása. 
Nagyszüleink nyomdokán ha-
ladva hoztuk létre a Paulini Béla 
Színtársulatot, amely több ked-
ves mesejáték mellett bemutat-
ta a Szent Péter esernyőjét és a 
Tűvétevők című darabot is. 
A Paulini Béla Színtársulat korhatár nélkül várja mindazok jelentkezé-
sét, akik kedvet éreznek a színjátszáshoz. A fiatalok, felnőttek és nyug-
díjasok bevonásával bővülhetne az előadandó darabok repertoárja, így 
továbbra is színvonalas produkciókkal állhatnánk a nagyközönség elé. Bí-
zunk benne, hogy közös erővel emelni tudjuk városunk rendezvényeinek 
fényét.
Ne habozzon! Jelentkezzen 2015. január 31-ig a Floriana Könyvtárban 
személyesen, illetve a florianakonyvtar@gmail.com e-mail címen vagy 
a 20/444-6895-ös telefonszámon! Hozza magával barátját, ismerősét is! 
Nagy szeretettel várjuk.
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versenyeink
Iparkodjunk, gyerekek! verseny döntőjében Székesfehérváron

2. helyezést ért el: Páll Alexa, Szajkó Milda, Tamás Dóra, Varga Do-
minika 8.c 
3. helyezett: Barócsi Patrik, Huber Viktória, Máhr Evelin, Pap Edina 
8.c 

Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola Magyar Nemzeti Napján 
tartott vetélkedőn

2. helyezést ért el: Modernkori lányok csapata: Goldschmidt Rebeka, 
Néráth Dóra, Novák Georgina, Szakács Rebeka 7.b 
3. helyezett lett: Csákvári Csipke Csapat: Árki Kincső, Kodolányi Zsó-
fi, Spinhért Anna, Zolnai Réka 7.a 

Megyei rézfúvós versenyen
Majtán Márton (7.b) ezüst minősítést kapott.

Bolyai Anyanyelvi Verseny országos fordulójában Budapesten
16. helyezést ért el Páll Alexa Réka, Szajkó Milda, Tamás Dóra, Var-
ga Dominika 8.c

Pesovár Ferenc Népdaléneklési és Népzenei Verseny területi fordulójá-
ból a megyei döntőbe került. 

Barasevich Borbála 8.b és a Csákvári Csicsergők (Barasevich Borbála 
8.b, Tamás Dóra, Páll Alexa 8.c) 

intézményi hírek - esterházy iskola

keDves gyerekek!
A Floriana Könyvtár mesemon-
dó és meseilluszráló versenyt 
hirdet Mátyás király halálának 
525. évfordulójára alkalmából. 
Olyan csapatok jelentkezését 
várjuk, amelyekben az egyik 
tag vállalja egy Mátyás király-
hoz köthető mese vagy monda 
előadását, a többiek pedig il-
lusztrációkat készítenek a tör-
ténethez. A mesemondásból és 
a rajzokból TV műsor és kiállí-

tás készül. A TV műsort úgy tervezzük, hogy az elhangzó mese alatt dia-
filmszerűen váltakoznának  az illusztráló képek, ahogy halad a történet. 
Ezért a rajzok darabszámát nem határozzuk meg, lehetőleg minél több 
legyen, ahogy az előadás megkívánja. A csapatok jelentkezését 2015. 
február 20-ig várjuk. Az A4-es méretű rajzok leadási határideje 2015. 
március 13. A mesemondó verseny konkrét időpontjáról a későbbiekben 
adunk tájékoztatást. A jelentkezéskor kérjük adjátok meg a csapat nevét, 
elérhetőségét (telefon vagy e-mail cím), a választott mese címét, a tagok 
névsorát.
Jelentkezni lehet személyesen, vagy telefonon, e-mailben.
Nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Floriana Könyvtár
florianakonyvtar@gmail.com 

Akkor szakítsunk
Késtél
Az útvesztő
Tűzpróba
Egy ropi naplója 1-8. rész
Ha maradnék

Csontváros (Végzet ereklyéi sorozat)
Hamuváros (Végzet ereklyéi sorozat 2. rész)
Üvegváros (Végzet ereklyéi sorozat 3. rész)
Bukott angyalok városa (Végzet ereklyéi 4. rész)
Elveszett lelkek városa (Végzet ereklyéi 5. rész)
Mennyei tűz városa (Végzet ereklyéi 6. rész)

A hódítás tíz szabálya

Flat-out matt - Titkolni bolondulásig

Mr. Mercedes
A megmentő
1Q84 1-2. rész
A Hét Királyság lovagja: történetek a Tűz és jég 
dala világából
Csillagainkban a hiba
Alaska nyomában
Velem Velencében
Toszkánai nyár
Az élet virágos oldala
Bomlás
Krásznájá Moszkvá
Özséb

Csupasz csontok
Fertőzöttek (Virals - ifjúsági sorozat 1. rész)
Kincsvadászok (Virals - ifjúsági sorozat 2. rész)
Igazi hősök: 33 magyar

intézményi hírek - floriana könyvtár

Leiner Laura:
Leiner Laura:

James Dashner: 
James Dashner:

Jeff Kinney:
Gayle Forman: 

Cassandra Clare:
Cassandra Clare:
Cassandra Clare:
Cassandra Clare:
Cassandra Clare:
Cassandra Clare:

Sarah MacLean: 

Jessica Park:

Stephen King: 
Frei Tamás: 

Murakami Haruki:
George R. R. Martin:

John Green:
 John Green:

Elizabeth Adler:
Elizabeth Adler:

Mary Kay Andrews:
Lakatos Levente:

Vass Virág:
 Márta Alex:

Kathy Reichs:
Kathy Reichs:
Kathy Reichs:

Nyári Krisztián:

Könyvújdonságainkból

Ifjúsági regények:

Meseregény:

Vörös pöttyös regények:

Dr. Csont szerzőjétől:

Regények:

Rubin pöttyös regény:

Arany pöttyös regény:

Geronimo Stilton: Karácsony van, Stilton!

GóLYAHíR
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

november 29-én  Shalkhammer Lia Hajnalka 
a Kenderesi utcába

december 2-án Hegyessy Villő Veronika az 
Ostrom utcába

december 2-án Majtán Zalán Haraszt utcá-
ba

december 19-én Solymosi Zora  Kálvin 
utcábadecember 22-én Boros Lia Damja-
nich utcába

december 31-én Minárik Dorina Mikes ut-
cába

Isten hozta a kIs jövevényeket Csákváron!
Szekeresné Horváth Zsuzsanna

20/444-6895

Majtán Márton a Megyei rézfúvós verseny esüst helyezettje
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HírmondóCsákvári -bodméri

kiadó: 
Csákvár Város 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:

Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Knausz Imre

Szverle Balázs
Tamásné Metlágel Ildikó

E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: február 1.

apróHirDeTés
Számítógépek szervizelése, kar-
bantartása.
70/548-1602

Füstöléshez fűrészpor illetve tüzifa 
kapható.Érd.: 30/508-2508
Csákvár, Vértes u. 16/B

Internet Max. 
letöltés 
(Mbps)

Max.
feltöltés 
(Mbps)

Csak 
Internet

Kábeltévé vagy 
telefon előfizetés 
esetén

Kábeltévé és 
telefon előfize-
tés esetén

Kábelnet Start+ 3 0.5 2,490 Ft 1,990 Ft 1,990 Ft

Kábelnet 10 10 1 3,990 Ft 3,590 Ft 2,990 Ft

Kábelnet 20 20 2 4,990 Ft 4,590 Ft 3,990 Ft

Kábelnet 30 30 5 5,990 Ft 5,590 Ft 4,990 Ft

Kábelnet 50 50 10 6,990 Ft 6,590 Ft 5,990 Ft

Örömmel értesítjük, hogy BŐVÜLT A DIGITÁLIS CSATRONA KIOSZTÁSUNK 
2014.12.01-től Csákvár és Gánt településen, így már elérhető az RTL II, Film+ 2, Mu-
zsika TV, Sorozat+, valamint rengeteg különleges ismeretterjesztő, filmcsatorna, akár a 
csomag részeként HD felbontásban is. Az egyes csomagokban elérhető csatornák száma 
a következőképpen alakul:

Prémium csatornák (vételükhöz külön előfizetés és kódkártya szükséges)
HBO Pak (HBO, HBO 2):    1990 Ft/hó
HBO Maxpak (HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax): 2490 Ft/hó
Digi Film:     800 Ft/hó
Felnőtt csomag (SuperOne HD, SuperOne SD, SupeOne):  500 Ft/hó

Amennyiben készüléke nem alkalmas digitális jel fogadására, cégünknél megvásárolha-
tó set-top-box segítségével Ön is elérheti a digitális csatornákat: 
Set-top-box SD (használt):  3000 Ft-tól (Bérlés: 500 Ft/hó)
Set-top-box HD (új):  15.000 Ft (Bérlés: 1000 Ft/hó)

Csomag analóg                         
adások száma

Digitális                   
adások száma

hD                            
adások száma

ár

közszolgálati 11 9 4 490 Ft-tól

Minimum 23 25 7 990 Ft-tól

alap 54 89 20 2490 Ft-tól

Bővített 56 96 21 2990 Ft-tól

8000 Székesfehérvár, Sereg utca 5.
Telefon: (22) 375-000; (20) 944-0445
Email: kabelsat@kabelsat.hu
Web: www.kabelsat.hu
Facebook: www.facebook.com/kabelsat2000

tekintse meg új internet csomagjainkat:

HIRDETÉSÉNEK

H e l y e

EZ
AZÖN

Boltunkban minden autótípushoz 
kapható és rendelhető:

• alkatrészek, izzók, ablaktörlők, karosszéria elemek
• kenőanyagok, hűtőfolyadék, akkumulátorok 
• gyújtógyertyák, ékszíjjak és lapos szíjjak
• felszerelési cikkek

Valamint forgalmazunk: 
• kerékpár és motorkerékpár alkatrészeket, 
• villanymotorokat, ipari kerekeket, 
• fogas kerekeket, ékszíjtárcsákat, csapágyakat, 
• tömlőket, gépépítő elemeket, gumilemezeket

Várjuk ÖnÖket a kossuth utca 58-ban.

Csákvári AUTÓSBOLT  és  ITALLERAKAT

Családi, baráti rendezvényekre vállaljuk az ital kiszállítását, és az el nem fo-
gyasztott termék visszavásárlását.
Az udvarban nagy parkolóval, várjuk kedves vendégeinket.

H – Cs:7:00 – 19:30
P – Sz: 7:00 – 21:30
V:         8:00 – 12:00

Telefon: 
06-22/582-005
06-20/334-99-94

Itallerakatunk termékei:
• üdítőitalok, ásványvizek   
• sörök, borok, égetett szeszek
•  pezsgők
•  energiaitalok
•  Buncsák szóda 
•  Chips, nápolyi, szotyi
•  kávék, csokik

Nyitvatartás: 

ingyenes szolgáltatásunk
A futárszolgálAttAl érkezett küldeményeket előzetes egyeztetés után átvesszük.

Új szolgáltatás:
Boltunk 2014 decemBerétől pB-gáz cseretelepet üzemeltet.

5000 Ft Feletti Vásárlás esetén 
A pB gáz áráBól 10% árengedményt Adunk

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 

 F A R S A N G  2015!
Farsangi jelmezek nagy választékban kölcsönöz-
hetők, ill. megvásárolhatók. 

     L A K Á S T E X T Í L I A  V Á S Á R !
•Csipke- és sötétítőfüggönyök
•Plédek, paplanok, párnák
•Antik csipkék, asztelterítők

Címünk: Csákvár, Kertész utca 15.
Honlap: www.angolrozsa.hu
Tisztelettel és szeretettel: 
Árki Tünde  +36 20 2299-242

Egyedi kérések esetén, telefonos egyeztetés után, 
szívesen segítek.

NYITVATARTÁS
H-P: 9-11;14-17

Szo.: 9-12
Vasárnap: ZÁRVA

Angol rózsA
használtruhabolt

női – férfi – gyermek ruhák
 cipők – táskák

Minden héten jó minőségű, 
darabos áruval szolgálunk.

HASZNÁLT 
RUHA ÜZLET

Csákvár, szabadság tér 2/a 
(buszmegálló)

06-30/242-3320

2015. február 19-én (csüt.) 18:30 
órai kezdettel gépjárművezetői 
tanfolyam indul a könyvtárban.

 Információra ajánljuk a
www.stift90.hu 

honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni 

az 582-310/81 telefonszámon, 
vagy személyesen a könyvtárban 

lehet.


