
Csákvári-Bodméri
XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM                                                                                           2015. ÁPRILIS

Hírmondó
Csákvári Önkormányzat beszámolója

Összefoglaló a Csákvári Képviselő-testület legutóbbi 
ülésén történtekről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. már-
cius 30. napján tartotta munkaterv szerinti rendes ülését.
•  Az ülés napirendje és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének jó-
váhagyása után tájékoztató hangzott el a két ülés között végzett 
munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról, majd elkezdődött az önkormányzat 2015-2019. évre szóló 
Gazdasági Programjának tárgyalása, amelyről – képviselői kérés-
re – csak az áprilisi ülésén határoz a Képviselő-testület.
• A gyermek- és szociális étkeztetés intézményi térítési díjainak 
felülvizsgálata napirend keretében nem került sor díjemelésre az 
iskolai és óvodai, valamint a bölcsődei intézményi térítési díjak 
esetén, míg a gyermekgondozási intézményi térítési díj 5 %-kal, 
napi bruttó 200 forintról 210 forintra változott.
• Az eltérő bizottsági javaslatok miatt hosszabb mérlegelést igé-
nyelt a helyi kötődésű civil szervezetek – pályázati úton igényelt 
– működési támogatásának meghatározása. Végül a Képviselő-
testület döntése értelmében a Dallam Alapfokú Művészeti Iskola 
Csákvári Telephelye működési költségeihez 500.000 forint, a Vér-
tes Múzeum Baráti Köre Egyesület 2015. évi közhasznú tevékeny-
sége anyagi fedezetének részbeni biztosítására 400.000 forint, a 
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület pedig Kárpátalján élő magyar 
gyermekek táboroztatására 100.000 forint támogatásban része-
sült.
• A képviselők döntése értelmében sor kerül az egyházakkal 2001-
ben kötött temető-fenntartási megállapodás felülvizsgálatára. A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében az önkormányzat 
kötelező feladata a köztemetők kialakítása és fenntartása, ame-
lyet Csákvár Város Önkormányzata a temetőtulajdonos egyházak-
kal együttműködve, közreműködésükkel lát el. Az önkormányzat 
által fizetendő temető-fenntartási díj ellenében a katolikus, a 
református és az evangélikus egyház biztosítja a temető rendel-
tetésszerű használatához szükséges közcélú zöldfelületek, közmű-
vek karbantartását, szükség szerinti felújítását, gondozását. Az 
önkormányzat a fenntartási díj megfizetése mellett vállalja a te-
metőkben keletkezett hulladék (elsősorban virág és koszorú ma-
radványok) évente háromszori elszállíttatását, továbbá átvállalja 
a temetőkben lévő kutakból és a közüzemi ivóvíz használatból 
szolgáltatott, temetőkben felhasznált ivóvíz díját.
• A Képviselő-testület elfogadta a nemrégiben önkormányzati 
tulajdonba került egészségházban foglalkozás-egészségügyi, vala-
mint sebészeti szakellátást nyújtó orvosokkal kötendő szerződés 
tervezetét és felhatalmazta a polgármestert a szerződéskötésre. 
• A tervezett szennyvíztisztító-bővítéssel összefüggő információ-
szerzés időtartamára elhalasztotta a Képviselő-testület az ivóvíz 
és szennyvíz víziközmű vagyonértékelés megrendeléséről szóló 
határozat elfogadását. 
• Döntés született a városszépítő nap időpontjáról és helyszí-
neiről, amely szerint 2015. április 18. napján kerül sor a széles 
körű közösségi aktivitást igénylő rendezvényre. Főbb helyszínei: 
a Szolgáltató ház – Szabadság tér, Gondozási Központ és Idősek 

Otthona – Régi Iskola, Úttörő tér – játszóterek, Kastélypark, útke-
reszteződések, templomok környéke. 
• A Csákvári Lovas Egyesület kezdeményezésére határozatot ho-
zott a Képviselő-testület a belterületi utak kereszteződéseibe 
nyúló, biztonságos közlekedést veszélyeztető faágak, illetőleg 
reklám és egyéb táblák felméréséről, a balesetveszély megszün-
tetése érdekében történő eltávolításáról.
• A Kálvária utcai lakosok kérésére a hivatal munkatársai felmér-
ték a környék önkormányzati területeit annak érdekében, hogy 
játszótér kialakítására alkalmas terület kijelölésére kerülhessen 
sor. Tekintettel azonban arra, hogy megfelelő önkormányzati tu-
lajdonú telket nem találtak – a Képviselő-testület tudomásul vet-
te az erről szóló tájékoztatást.
• A Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján megtörtént az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok felülvizsgálata két szempont 
szerint. A Képviselő-testület döntött egyrészt az eladásra javasolt 
területek meghirdetéséről, másrészt vizsgálta a helyi rendelet 
alapján korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen ingat-
lanok besorolásának indokoltságát. Ennek tapasztalataira építve, 
hamarosan sor kerülhet az önkormányzat vagyonrendeletének 
felülvizsgálatára.
• A csákvári 28946/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa felaján-
lást tett Csákvár Város Önkormányzatának, amely szerint fenti in-
gatlanát térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adná. A 
Képviselő-testület mérlegelte a lehetőséget, majd határozatában 
megköszönte a felajánlást, és felkérte a polgármestert az ingat-
lantulajdonos tájékoztatására arról, hogy az önkormányzat nem 
kíván élni a lehetőséggel.

A rendezvény fõvédnöke: Miklósa Erika
Kossuth-díjas operaénekesnõ

A rendezvény háziasszonya: Barabás Évi
az SOS Gyermekfalu nagykövete

Idén, immár második alkalommal rendezzük meg a
„Fuss, Hogy Léphessen”
jótékonysági futóversenyt és sport napot.

Ezúttal Brechler Ottóért futunk,
akinél ALS (amiotrófiás laterál szklerózis) diagnózist állapí-
tottak meg, mely gyógyíthatatlan betegség.
Célunk, hogy a futóversenyen befolyt nevezési díjból és a 
támogató jegyek bevételébõl egy rehabilitációs szobát 
alakítsunk ki Ottó otthonában.

A rendezvény helyszíne és ideje:
Csákvár, Szent Mihály tér
2015. május 9. 10:00 óra
Futóverseny 14:00 óra

A rendezvénnyel kapcsolatos minden információ megtalál-
ható a www.fusshogylephessen.hu oldalon.

Jótékonysági futóverseny
és sport nap
CSÁKVÁR 2015. május 9.

Folytatás a második oldalon
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Bodméri Önkormányzat beszámolója
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2015. március 25. napján tartotta munkaterv szerinti soros, nyil-
vános ülését. Elsőként a két ülés közötti munkáról és a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás keretében 
Balogh István polgármester kitért a Bicskei Járási Hivatal temető-
fenntartással összefüggő jelzéseire tett önkormányzati intézkedé-
sekre, a Vasvári Pál utca járdáinak járhatósága érdekében történt 
felszólításokra, valamint a közfoglalkoztatottak Munkaügyi Köz-
pont által támogatott munkaeszköz és védőruha beszerzésére. 
Szóba került továbbá a – település lakóinak nyugalmát időről-idő-
re megzavaró – kóbor ebek befogása, a kapcsolódó hivatali eljárás 
kérdése is.
A második napirend keretében meghallgatták a képviselők a 
Csákvári-Bodméri Hírmondó Szerkesztőségének beszámolóját és 
annak elfogadásával egyidejűleg azon reményüket is kifejezték, 
hogy a jövőben olcsóbban, nagyobb terjedelemben, a helyi hí-
reket a korábbinál is magasabb színvonalon közvetítve jelenhet 
meg a lap.  
A januári előzetes képviselő-testületi egyeztetést, valamint a 
februári közmeghallgatást követően elfogadásra került az önkor-
mányzat 2015-2019. évre szóló Gazdasági Programja (harmadik 
napirend), amelynek – képviselői javaslatra – részévé vált, hogy 
a vízrendezés kérdését nemcsak pályázati források bevonásával, 
hanem az egyéb lehetőségek (pl.: kormányzati támogatás) felku-
tatásával is elő kívánják segíteni. A patakmeder tisztítását az ön-
kormányzat ezek hiányában is elvégezteti.
Az ülésen tárgyalt negyedik napirendként döntés született az ivó-
víz, illetőleg a szennyvíz közművek vagyonértékeléséről, amely az 
önkormányzat törvényből eredő kötelezettsége. A Képviselő-tes-
tület ezzel összefüggésben megállapította, hogy a település költ-
ségvetése nem tartalmaz erre elkülönített forrást, egy feltételes 
beszerzési eljárás eredményeként azonban, a konkrét árajánlatok 
ismeretében később döntés születhet a munka megrendeléséről. 
Az ivóvíz közmű esetében az ajánlatkérést és lebonyolítást közvet-
lenül a Fejérvíz Zrt., míg a szennyvíz közmű esetében – Vértesacsa 
Község Önkormányzata (gesztor) közreműködésével – szintén a 
szolgáltató cég végzi.

Végül, az aktuális kérdések közül elsőként a vízrendezés tervezte-
tését tárgyalta a Képviselő-testület. Megállapították a képviselők, 
hogy a település költségvetésében erre a célra elkülönített 200 
ezer forint csak minimális önrésznek tekinthető a munka több 
milliós költségéhez képest, ezért a Beszerzési, anyag- és eszköz-
gazdálkodási szabályzat értelmében most csak három árajánlat 
bekéréséről született döntés. Saját forrás felhasználásával és 
kormányzati támogatással kívánják megvalósítani a beruházást, 
ezért utóbbi megszerzése érdekében Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő támogatását kérik.
Az aktuális kérdések között a település lakói számára jó hírként 
hangzott el, hogy a Képviselő-testület és a Csákvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal fáradozásának köszönhetően 2015 májusától új-
ból megállnak a zirci távolsági buszok a település határában, ami 
nagy könnyebbséget jelent majd a településről tömegközlekedési 
eszközzel tanulni, dolgozni járóknak.
A falugondnoki szolgálat ellátása  kérdéskör már nem először ke-
rül a testület elé. Újbarok felmondta az utaskísérői szerződést, 
amelyet Bodmér Önkormányzatának Képviselő-testülete tudo-
másul vett. Határozatban rögzítette továbbá a bodméri testület, 
hogy a Csákvári Önkormányzati Társulás döntéshozó szervéhez 
és az érintett települések képviselő-testületeihez fordul annak 
érdekében, hogy a falugondnoki busz működésével kapcsolatos 
költségmegosztásnál vegyék figyelembe a busz telephelyétől való 
távolságot. Felkérték a képviselők Csákvár Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testületét, hogy a Móric-majori járattal összefüg-
gésben realizált megtakarítás terhére az önkormányzat vállaljon 
részt a hiány finanszírozásában. Amennyiben a többletköltség fi-
nanszírozását nem sikerül megnyugtatóan megoldani, a testület 
fontolóra veszi az önálló feladatellátást.
Az aktuális kérdések utolsó pontjaként elfogadta a Képviselő-tes-
tület a szippantott folyékony hulladék elszállítást biztosító  Liquid 
Porter Kft. közszolgáltatói tevékenységével kapcsolatos nemleges 
adatszolgáltatásáról szóló határozatot.

Tóth Jánosné sk.
címzetes főjegyző

• A településrészek képviseletéről szóló 88/2015. (II. 24.) Kt. ha-
tározat értelmében a hivatal előterjesztette Csákvár város terü-
letének 8 településrészre osztására vonatkozó javaslatát. Ehhez 
igazodva sor került az ülésen az egyes településrészekért felelős 
képviselők sorsolására. 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határoza-
tot hozott még:
• a 0177/4 helyrajzi számú, 1/3 részben önkormányzati tulajdonú 
ingatlan – Lőportorony későbbi megközelítését szolgáló – szolgal-
mi jog bejegyzésével egyidejű értékesítéséről,
• a vértesboglári Boglár Lovas Egyesület támogatási kérelmének 
elutasításáról az önkormányzat szűkös költségvetési lehetőségei-
re tekintettel,
• a nagyhegyi vízvezeték hálózat engedélyezésében való önkor-
mányzati közreműködésről a lakosok költségviselése mellett,
• a külterületi utak „örökbefogadásáról”, amely az önkormányzati 
tulajdonú külterületi utak mezőgazdasági vállalkozók közreműkö-
désével, társadalmi munkában történő rendben tartását szolgálja 
(a témával kapcsolatban később hirdetményt jelentetünk meg az 
önkormányzat hivatalos honlapján és a Hírmondóban),
• az uniós forrásszerző képesség erősítése érdekében a Vár-kör 

Consulting Pályázati és Műszaki Tanácsadó Kft.-vel keretszerződés 
kötéséről,
• a hivatal felkéréséről a Szociálpolitikai Kerekasztal működésé-
hez kapcsolódó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának elő-
készítése érdekében,
• a 921/1 és 922/2 helyrajzi számú utak ingyenes önkormányzati 
tulajdonba vételéről, amelyek a Felső-Haraszt utca folytatása je-
lentik,
• önkiszolgáló autómosó építésére és azzal összefüggő adatszol-
gáltatásra irányuló kérelem elutasításáról.
Az aktuális ügyek között tárgyalta Csákvár Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete:
• az „Ébner-ház” helyi védettség alá helyezésének kérdését a ké-
sőbbi pályázati forrásszerzés céljából,
• a szlovákiai Galánta Város Önkormányzatával való kapcsolat-fel-
vételt a későbbi testvérvárosi kapcsolat kiépítése érdekében,
• Csákvár részvételét a XXII. Kerületi Önkormányzat pénzado-
mány felajánlásával és felhívásával elindított, kárpátaljai magya-
rok részére szervezett önkormányzati segélyakcióban.

Tóth Jánosné 
címzetes főjegyző   

Folytatás az első oldalról
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Intézményi hírek - Esterházy Iskola

Intézményi hírek - Mese-Vár Óvoda

IPARŰZÉSI ADÓ 
Felhívjuk a vállalkozók figyelmét, hogy a 2014. évi iparűzési adó 
bevallás határideje 2015. június 1. napja.
Amennyiben a vállalkozónak adófizetési kötelezettsége keletke-
zik, azt szintén 2015. június 1-ig kell megfizetnie Csákvár Város 
Önkormányzata 11736020-15727055-03540000 számú számla-
számára.
A nyomtatványok a csakvar.hu honlapról letölthetők az ÜGYIN-
TÉZÉS/ LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK / ADÓHATÓSÁG NYOM-
TATVÁNYAI menüpontnál, vagy személyesen kérhetők a Csákvári 
Közös Önkormányzati Hivatal (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) 
ügyfélszolgálatán.

Bodmér, Vértesboglár, Gánt települések iparűzési adó számla-
számai az ÜGYINTÉZÉS/ INFORMÁCIÓ menüpontban találhatóak 
meg. 

Tájékoztatásul az iparűzési adó mértékek a következők:

                                      Csákvár:           
                                      Bodmér:           
                                      Vértesboglár:   
                                      Gánt:                     

Felhívjuk a figyelmet az iparűzési adó bevallás és –befizetés ha-
táridőre történő pontos teljesítésére, mert annak elmulasztása 
min. 50.000 Ft-os mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.
Kérjük, hogy a fenti határidőt szíveskedjenek betartani!

ADÓIRODA
tel: 582-310/132 mellék

1,8 %
1,7 %
1,9 %
2,0 %

ÓVODAKÓSTOLGATÓ
Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt 2015.április 13-tól április 
17-ig várjuk a 9.00-12.00 és 15.00-16.30 óra között tartott „Óvo-
dakóstolgató” nyitott napjainkon.
Az érdeklődők 

• bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe 
• bekapcsolódhatnak a gyermekeknek szervezett tevékenysé-
gekbe
• feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokásaival, 
szabályaival kapcsolatosan.

Az óvodai beiratkozás napjai: 
április 20-21., 23-24. (h-k-cs-p) 8.00-12.00 óráig
április 22. (szerda)   8.00-17.00 óráig

Csákvári Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde
8083 Csákvár, Ady E. u. 2.
Csákvári Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Tagóvodája
8083 Csákvár, Szabadság tér 13.

VERSENYEINK
Labdarúgó diákolimpia körzeti döntőjében

1. helyezést ért el a 2. osztályosok csapata: Locker Ármin, 
Kulcsár Gergő, Schneider Evelin, Boncz Bence, 
Kulcsár Balázs, Láposi Zoltán, Balogh László, Néráth 
Dániel, Szabó Kilián
2. helyezettek lettek a 3. korcsoportos fiúk. Csapattagok: 
Karakai Zénó, Izmindi Izsák, Kurcz Balázs, Borsos 
Patrik, Magasi Botond, Bali Dániel, Bokor Ábel, Hrna 
Dániel, Szabó Bence

Körzeti mezei futóversenyen
2. korcsoportos fiúk egyéni versenyében 2. Szajkó Levente
2. korcsoportos fiú csapat 2. helyezést szerzett: Kovács Máté, 
Németh Martin, Szajkó Levente, Locker Ármin, Janky 
Bendegúz
3. korcsoportos fiúk egyéni versenyében 1. Kurcz Balázs 6.b, 
                                                                       3. Bokor Ábel 5.b
3. korcsoportos lányok egyéni versenyében: 1. Knapp Róza 
5.b és 1. lett a csapat is: Knapp Róza, Oszoli Evelin, 
Kókány Krisztina, Adorján Rita, Sztányi Dorina
4. korcsoportos lányok csapata 1. Adorján Adrienn, Mohl 
Enikő, Juhász Petra, Hegyessy Luca, Novák Georgina

Mezei futóverseny megyei fordulójában Enyingen
1. korcsoportban: 3. Locker Ármin
3. korcsoportban: 3. Kurcz Balázs, 5. Knapp Róza

Pesovár Ferenc Fejér megyei Népdaléneklési Verseny megyei 
fordulójában

arany minősítést kapott Barasevich Borbála 8.b  
ezüst minősítést szereztek a Csákvári Csicsergők: Barasevich 
Borbála 8.b, Páll Alexa és Tamás Dóra 8.c

Víz Világnapja alkalmából meghirdetett irodalmi pályázaton
2. helyezést szerzett: Mészáros Kornélia 6.a
elismerő oklevelet kapott: Gulyás Martin 6.b és 
                                              Szabó Dominik 6.a

Víz Világnapja alkalmából meghirdetett rajzpályázaton
1. lett: Mohl Enikő 8.a
elismerő oklevelet kapott: Páll Alexa és Szajkó Milda 8.c

Arany János magyarverseny országos döntőjében
3. Magasi Botond 6.a
5. Izmindi Izsák 6.a
6. Szajkó Milda 8.c

Szemere Gyula helyesírási verseny területi fordulójában
3. évfolyamosok között: 1. Locker Ármin 3.a
4. évfolyamosok között: 1. Füzes Péter 4.a

NyelvÉsz verseny megyei fordulójában
6. évfolyamon: 1. Izmindi Izsák és Tamás Kinga 6.a, 
                           3. Magasi Botond 6.a
7. évfolyamon: 8. Zolnai Réka 7.a
8. évfolyamon: 1. Czinkóczki Ágnes 8.b, 
                           5. Szajkó Milda 8.c, 8. Mohl Enikő 8.a

Vajda János szavalóversenyen Válon
7. évfolyamon Árki Kincső 7.a különdíjban részesült
8. évfolyamon: 2. Czinkóczki Ágnes 8.b, 
                           3. Barasevich Borbála 8.b

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

BÖLCSŐDEKÓSTOLGATÓ
Leendő bölcsődéseinket szüleikkel együtt 2015. április 13-tól áp-
rilis 17-ig várjuk a 15.30-16.30 óra között tartott „Bölcsődekóstol-
gató” nyitott napjainkon.
Az érdeklődők 

• bepillantást nyerhetnek a bölcsőde életébe
• bekapcsolódhatnak a gyermekeknek szervezett tevékenysé-
gekbe
• feltehetik kérdéseiket a bölcsőde működésével, szokásaival, 
szabályaival kapcsolatosan.

Csákvári Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde
8083 Csákvár, Ady E. u. 2.
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HírmondóCsákvári -Bodméri

Kiadó: 
Csákvár Város és Bodmér Község 

Önkormányzata
Készült: Kék Elefánt Nyomda
Székesfehérvár, Jancsár köz 2.

Tel./Fax: (22)338-674
kekelefantnyomda@gmail.com
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: május 1.

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

Smaragd thuják Lovasberényben 
közvetlen a termelőtől.

Méret
100/125cm bruttó: 2100 Ft/db 
125/150cm bruttó 2300 Ft/db. 
Tel.:70-387-57-55 (Magyar Zsolt)

Előnevelt csirke megrendelhető
április 18-ra (tarka)
május 2-re (tarka+húscsirke)
május 30-ra (tarka+húscsirke)

Budai Károlyné, Csákvár, 
Kenderesi u. 23. Tel.: 22/354-245

Eladó: Boros hordók 50-150l, szü-
reti kád, olasz kúti vízszivattyú, ro-
tációs kapa, benzines fűnyíró (új), 
amerikai bozótvágó, Solo motoros 
háti permetező, szőlő bogyózó 
(nagy teljesítményű, elektromos), 
távcsöves légfegyver, német for-
gópisztoly (engedélyköteles céllö-
vő), valamennyi hibátlan márkás 
gyártmányok. 2 db 300-as szántó, 
2 db 600-as vegyes szántó-szőlő-
gyümölcsös, kúttal borospincével, 
új faházzal, szerszámkamrával, be-
kerítve. Tel: 06-30-369-05-98

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

női – férfi – gyermek ruhák
 cipők – táskák

Minden héten jó minőségű, 
darab áras áruval szolgálunk.

DARABÁRAS, VÁLLFÁS
HASZNÁltruha ÜZLEt

Csákvár, Szabadság tér 2/A 
(buszmegálló)

06-30/242-3320

2015. április 23-án (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.

Nyitvatartás:
H-K-Cs- P: 8.30-12; 13-17
Szombat: 8.30-12
Szerda-Vasárnap: ZÁRVA

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: 

pb-gáz cseretelep

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

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 
   Női-, férfi és gyermek ruhák:
      •Lovaglónadrágok minden méretben
       •Vaxos-, vízálló kabátok
       •Mellények, pulóverek, pólók
       •Ingek blúzok, szoknyák              
       •Alkalmi nadrágok, farmerek      
       •Női zskók, dzsekik, szabadidőruhák

       Lakástextília
       •Függönyök, sötétítők, csipkék
       •Ágytakarók, paplanok, plédek, párnák
       •Asztelterítők, dekoranyagok

   Címünk: Csákvár, Kertész utca 15.
   Honlap: www.angolrozsa.hu
   Tisztelettel és szeretettel: 
   Árki Tünde (0620)2299-242

NYITVATARTÁS
H-P: 9-11;14-17

Szo.: 9-12
Vasárnap: ZÁRVA

Angol rózsA
használtruhabolt


