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Csákvári-Bodméri
Hírmondó
Csákvári Önkormányzat beszámolója

Összefoglaló a Csákvári Képviselő-testület legutóbbi
ülésén történtekről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 28. napján tartotta munkaterv szerinti rendes ülését. A lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkáról szóló polgármesteri beszámoló tudomásul vételét
követően elfogadták a képviselők az önkormányzat 2015-2019.
évi Gazdasági Programját, döntöttek az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 06.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról, majd jóváhagyták a
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal felülvizsgált szervezeti és
működési szabályzatát. Egyhangúlag támogatták az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló, korábbinál jóval részletesebb és komplexebb helyi szabályozást tartalmazó rendelet-tervezet társadalmi
vitára bocsátását, valamint a szociális kerekasztal működését szabályozó helyi rendelet módosítását. Ezt követően tudomásul vette a Képviselő-testület a 2014. évi belső ellenőrzési terv és az ÁSZ
intézkedési terv végrehajtásáról szóló hivatali beszámolókat. A
mentőszervezet 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadására nem került sor, mert a képviselők részletesebb tájékoztatást
kértek a csákvári mentőállomás működéséről a Képviselő-testület
következő rendes ülésére.
A szolgáltató folyékony hulladék-szállítással kapcsolatos beszámolójának jóváhagyásával egyidejűleg kinyilvánították a képviselők, hogy a közszolgáltatási díj emelését nem támogatják. Ezután
döntés született az Ébner-ház helyi védettség alá helyezéséről, a
889/1-891/1 helyrajzi számú ingatlanok megközelítéséhez szükséges intézkedésekről, az 1041-1043. helyrajzi számú ingatlanok
megvásárlásáról, és a csákvári 704 helyrajzi számú ingatlanon
lévő 704/C és 704/D helyrajzi számú felépítmények bővítéséhez
elvi hozzájárulás megadásáról. A kialakuló balesetveszélyre tekintettel nem támogatta a Képviselő-testület buszmegálló kiépítését
a Kotló-hegyen, egyetértett viszont – a közös vagyonra irányuló
tájékoztatáskérés mellett – a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetésével. A helyi esélyegyenlőségi
program időarányos megvalósításáról szóló tájékoztatás tudomásul vételéről és az eredeti célok szellemében történő tovább
folytatásáról hozott döntést követően pályázatok benyújtásáról
határoztak a képviselők.
A kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése, kiemelten a
Móric-majorban élők életminőségének javítása érdekében az
önkormányzat mikrobusz beszerzésre irányuló pályázatot kíván
benyújtani, ezért a pályázaton való részvétellel egyidejűleg a képviselők döntöttek az önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatának elfogadásáról is. Képviselő-testületi döntés alapján
további pályázatok benyújtására kerül sor:
• a Gondozási Központ és Idősek Otthona tetőszerkezetének felújítása és új bútorok beszerzése,
• a csákvári Tűzoltó-torony és Emlékház tető héjazatának cseréje,
• a Fazekas Emlékház tető felújítása és
• a Floriana nap színvonalas megrendezése érdekében.

Fentieken kívül támogatási kérelemmel fordul Csákvár Város Önkormányzata a Belügyminisztériumhoz az önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatása pályázati felhívás keretében: a
belterületi utak, járdák építése és felújítása, a közvilágítás kiépítése és bővítése, valamint az önkormányzati lakásállomány állapotának javítása érdekében.
A Képviselő-testület ezután elfogadta az egészségház költségmegosztására vonatkozó javaslatot és támogatta a – dr. Varga László
gyermekorvos által képviselt – ReforMED Kft. rendelési idő-módosításra irányuló kérelmét, mely a gyermek háziorvosi feladatellátási szerződés módosítását vonja maga után.
Az aktuális ügyek napirend keretében döntés született arról,
hogy:
• dr. Wiesler Ferenc az általa képviselt HICU Kft.-vel kötendő bérleti szerződés alapján folytathatja foglalkozás-egészségügyi rendelését az egészségházban,
• a Petőfi és Gánti utca csapadékvíz elvezetése tervezési munkáira
kötendő, korábban már elfogadott szerződés tartalma módosul,
• a Fecske utca és az 1550 helyrajzi számú út kereszteződésébe a
balesetveszély elkerülése érdekében elsőbbségadás kötelező tábla kerül kihelyezésre,
• a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány alapító okirata hogyan módosul,
• a kárpátaljai Rát község magyar nemzetiségű lakóit az önkormányzat 100.000 forinttal támogatja,
• a csákvári I. számú háziorvosi körzet vonatkozásában dr. Hashim
Mohammed Sayed háziorvossal az önkormányzat milyen tartalmú feladat-ellátási előszerződés kíván kötni,
• dr. Imrédy Szilvia fogorvos felmondását a Képviselő-testület tudomásul veszi,
• a nyári gyermekétkeztetés támogatása érdekében pályázat benyújtására kerül sor,
• a temetőnél kerékpártároló kihelyezésére kerül sor, valamint
• a Hírmondó hirdetési díjai idén nem változnak.
Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvári Iskola Tanulóért Alapítvány
18485842-1-07
Csákvár Kempo HSE			
18491380-1-07
Csákvári Tűzoltó Egyesület		
18484009-1-07
Floriana Könyvtár			
15365965-1-07
Polgárőrség				
18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evang. gyülekezet) 18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület 			
18480098-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
18501616-1-07
A községünkben működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyar Evangélikus Egyház
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Csapadékvíz elvezetés, csatornázás, energetikai korszerűsítés
Csákvár város fejlesztése, az önkormányzati feladat-ellátás hatékonyságának növelése és az elérhető külső források maximalizálása érdekében szükséges a rövid-, közép- és hosszú távú
települési célok meghatározása. Ma már nem ad hoc módon,
aktuális ötletektől vezérelve döntünk a támogatható fejlesztési
irányokról, hanem azok megalapozása jól kimunkált stratégiai
célrendszer alapján történik. Az ilyen célrendszer kialakításának
szükségességét nemcsak a helyi önkormányzat, hanem maga a
törvényhozó hatalom is felismerte, ezért a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1)
bekezdése értelmében a Képviselő-testület kötelező feladata a
hosszú távú fejlesztési elképzeléseket tartalmazó gazdasági program, fejlesztési terv megalkotása. A ciklus idejére, vagy annál
hosszabb időre szóló program elfogadására a Képviselő-testület
megválasztásától számított hat hónap áll rendelkezésre.
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 146/2015.
(IV. 28.) számú határozatával márciusi rendes ülésén fogadta el
gazdasági programját, amely a megalkotás szükségességét alátámasztó rövid, jogszabályi hivatkozást tartalmazó bevezető mellett további három részből épül fel. Ez közül az első a fejlesztési
elképzelések megalapozását szolgáló részletes helyzetelemzés,
amelyet maga a fejlesztési koncepció, végül pedig a stratégiai célok meghatározása követ.
1. A helyzetelemzés utal a földrajzi adottságokra, a város és környéke történeti fejlődésére, de bemutatja a demográfiai helyzetet, az infrastrukturális ellátottságot és tartalmazza a településen működő vállalkozások tevékenységére utaló legfontosabb
mutatókat is. Emellett rögzíti a törvény erejénél fogva kötelező
és Csákvár Város Önkormányzata által önként vállalt feladatokat, felvázolja a helyi önkormányzati és egyéb formában (állami,
alapítványi stb.) megvalósított közfeladat ellátás jelenlegi intézményrendszerét, a város hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét. Ezt követően az önkormányzat gazdasági helyzetét a vagyon
mennyiségi és minőségi szempontú értékelésével, a bevételek és
kiadások szerkezetének áttekintésével, a közelmúltban megvaló-

sult és folyamatban lévő fejlesztések felsorolásával teszi teljessé.
Végül SWOT analízis keretében megvalósul a város erősségeinek,
gyengeségeinek, fejlesztési lehetőségeinek és az azt veszélyeztető tényezőknek a rövid értékelése.
2. A fejlesztési koncepció rögzíti a helyi stratégiaalkotás külső környezeti feltételeit. Ennek keretében röviden bemutatja az uniós
forrásszerzési képességet megalapozó, annak keretet adó operatív programok főbb irányait, azok egymáshoz való viszonyát,
továbbá megfogalmazza a városfejlesztés következő időszakának
legfőbb fejlesztési alapelveit. Ezek közül kiemelném a település
csapadékvíz elvezetés problémájának megoldását, amire folyamatban van már a tervezés. Továbbá hasonlóan fontos, hogy a
jelenlegi 53%-ról 100%-ra növeljük a város csatornázottságát, ami
egyben uniós kötelezettség is. Ezzel párhuzamosan az érintett
utcák felületi rekonstrukcióját, valamint az önkormányzat által
fenntartott intézmények energetikai korszerűsítését is kiemelendő feladatnak tartom.
3. A stratégiai célok meghatározása során különös figyelmet fordítottunk arra, hogy gazdasági programunkat a legfontosabb uniós és nemzeti fejlesztési irányokhoz illesszük. Ezek közül mindenképpen szükséges kiemelni:
• a munkahelyteremtést, a foglalkoztatás elősegítését,
• a településfejlesztést, a közszolgáltatások biztosítását és színvonaluk lehetőség szerinti javítását,
• az átgondolt, kiszámítható adópolitika kialakítását és megvalósítását.
A gazdasági program utolsó néhány gondolatában, annak lezárásaként a megvalósítás mechanizmusairól szólunk.
Csákvár Város Önkormányzatának 2015-2019. évi gazdasági programja teljes terjedelmében az önkormányzat hivatalos honlapján
olvasható (www.csakvar.hu)
Illés Szabolcs
polgármester

Bodméri Önkormányzat beszámolója
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. április 29. napján tartotta munkaterv szerinti soros, nyilvános ülését. Elsőként a két ülés közötti munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás keretében
Balogh István polgármester beszámolt a Csákvári Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács ülésén, a Bicskei Rendőrkapitányság értékelő egyeztetésén és a térségi polgármesteri klubbon elhangzottakról, továbbá szólt a község mikrobusz beszerzésre irányuló
pályázatának előkészítéséről. Ezután Bíró Dénesné alpolgármester és Czutor Lajos önkormányzati képviselő tájékoztatást adott
a térség országgyűlési képviselőjével, Tessely Zoltánnal történt
egyeztetésről, amelynek keretében képviselő úr támogatásáról
biztosította a település vezetőit a csapadékvíz elvezetés terveztetéséhez szükséges külső forrás megszerzésére vonatkozóan.
Az ülés további részében tárgyalták, majd elfogadták a képviselők
az önkormányzat elmúlt évi költségvetésének utolsó módosítását
és a 2014. évi zárszámadási rendeletet, jóváhagyták a Csákvári
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait, valamint egyetértettek a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről szóló határozattal.
A község köztisztasági helyzetéről szóló tájékoztató tárgyalása során kiemelt témaként érintették a játszótér és környékének állapotát, amellyel kapcsolatban felmerült a lakosság részvételével,

társadalmi munkában történő rendbetétel lehetősége is. Ezt követően a falugondnoki busz üzemeltetésével összefüggő elszámolási vitában Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként foglalt állást, hogy az I. negyedéves 238.356 forintos
hiány 40 %-át megtéríti a Csákvári Önkormányzati Társulás részére, míg a fennmaradó 60 % finanszírozását Újbarok Község Önkormányzatától kéri. Ez Bodmér esetében az előlegként kifizetett
85.000 forintos költségen felül mindössze 9.842 forintot jelent.
Végül döntés született az aktuális ügyek napirend keretében arról, hogy:
•
az önkormányzat – a vízi közmű bérleti díj maradvány
terhére – hozzájárul a Vértesboglár 1. számú szennyvíz-átemelőben a szivattyút üzemeltető frekvenciaváltó meghibásodása miatt
felmerült többletköltség finanszírozásához, amelynek teljes ös�szegéből arányosan 19.680 forint + áfa (8 %) jut a településre;
•
a Gördülő Fejlesztési Terv első ütemében szereplő beruházási, felújítási és pótlási munkákat az önkormányzat a Fejérvíz
Zrt.-vel kívánja végeztetni;
•
a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség biztonságos
működtetése érdekében Bodmér Község Önkormányzata 2015.
július 1-jétől átmenetileg magasabb összegű, 14.700 forintos tagdíjat fizet az egyesület részére.
Tóth Jánosné sk.
címzetes főjegyző
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Intézményi hírek - Esterházy Iskola

Rekultivációs zárórendezvény

VERSENYEINK

Április 22-én került sor a „Települési szilárdhulladék lerakók
rekultivációja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” elnevezésű projekt záró
rendezvényére a Polgármesteri Hivatalban.
Az április 22-ei záró rendezvénnyel egybekötött sajtótájékoztatón
a Társulás kommunikációért felelős képviselője számolt be a rekultiváció sikeres zárásáról. Elmondta, hogy a térségi hulladéklerakók rekultivációjára kiírt pályázaton 100%-os támogatást nyert
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
(melynek tagja Csákvár is), összesen több mint 5,9 millió forint
értékben. A Társulás 2004-ben jött Komárom-Esztergom, Pest és
Fejér megyei települések részvételével. A cél az volt, hogy létrehozzanak egy olyan programot, mely megoldja a térség hulladékkezelési problémáit. A Társulásnak 79 önkormányzat a tagja, ebből 27 települési szilárdhulladék-lerakó került rekultiválásra.
A projekt adatai:
A projekt azonosító száma: KEOP‐ 2.3.0/2F/09‐2010‐0014
A projekt címe: „Települési szilárdhulladék lerakók rekultivációja
a Duna‐Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén”
A projekt kivitelezés ideje: 2013. 03.12. – 2014.10.01.
Támogatás összege: 5 919 916 860 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Gólyahír

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2015. március 11-én Nagy Viktória a
Radnóti utcába,
2015. március 13-án Faragó Nimród Pál
a Kotlóhegybe,
2015. március 19-én Varga Mirkó Alex a
Kisdobos utcába,
2015. március 24-én Czipóth Dóra és
Czipóth Hanna a Kastélyparkba.
Isten hozta a kis jövevényeket Csákváron!

törpeharcsafogó verseny!

A T.SZ. Horgászegyesület 2014. május 24-én
8-tól 12 óráig törpeharcsafogó versenyt rendez.
A versenyre 2 fős csapatok jelentkezhetnek.
Nevezési díj 3000 Ft csapatonként, mely tartalmazza
az ebéd árát is. A részvételt helyszűke miatt
70 csapatra korlátozzuk. 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 halat azonnal vissza kell engedni! Felhívjuk a
figyelmet, hogy a tóban szürkeharcsa is van, amely színe és bajusza
alapján könnyen megkülönböztethető!
A kifogott halak csapatok közötti összeöntése kizárással jár!
Érdeklődni: Zolnai Sándor 30-589-0113 telefonon.

Tisztelt Horgásztársak!
Horgászegyesületünk 2015. május 30-án szombaton tartja a tavaszi társadalmi munkát. Szerszámszükséglet: kasza, gereblye, vasvilla, fűrész, fejsze. Mindenki megjelenésére számítunk!
Esőnap: május 31. vasárnap!
Tsz. Horgászegyesület Vezetősége
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Kistérségi matematika csapatversenyen Száron:
3. helyezést ért el iskolánk csapata: Árki Kristóf 8.a, Mohl
Enikő 8.a, Zolnai Réka 7.a
Országos Téli Madaraink Versenyen Seregélyesen:
1. helyezést szerzett a Rétihéják csapata: Gyüre Gergő 5.b,
Wisniewski Marcell 5.b, Bokodi Zsófia 5.b, Magasi Botond
6.a
2. helyezést értek el a Parlagi sas fiókák: Tamás Kinga 6.a, Szabó Dominik 6.a, Láposi Karina 5.b, Bokor Ábel 5.b
Nemzetközi Rákóczi versenyen Oroszlányon:
1. helyezett lett: Tamás Kinga, Izmindi Izsák, Magasi Botond
6.a osztályos tanulókból álló csapat.
Tudásbajnokság verseny megyei fordulójában Székesfehérváron:
4.osztályos környezetismeret kategóriában: 8. Janky Bendegúz
5. osztályos történelem: 1. Wisniewski Marcell
6. osztályos történelem: 1. Izmindi Izsák, 5. Csuthi Roland
• angol kezdő: 8. Fehér Badics Sándor
• matematika: 3. Hegyessy Levente
• anyanyelv: 3. Horváth Gellért, 6. Pula Tamás Dániel
• irodalom: 1. Horváth Gellért, 2. Hegyessy Levente, 3. Tamás Kinga
• természetismeret: 1. Szabó Dominik, 3. Magasi Botond
7. osztályos anyanyelv: 3. Spinhért Anna Virág, 4. Néráth
Dóra,
• irodalom: 1. Hegyessy Luca
• matematika: 2. Hegyessy Luca
8. osztályos anyanyelv: 1. Szajkó Milda Blanka, 2. Mata Lívia,
• biológia: 5. Tamás Dóra, 7. Huber Viktória,
• történelem: 1. Illés Sebestyén
Területi atlétikaversenyen Alcsútdobozon:
2. korcsoportos fiúk 1. helyezettek lettek.
Csapattagok: Csvercskó Tibor, Németh Martin, Zelizi Roland, Pinczés Ádám, Kovács Máté, Spinhért Mátyás. Németh
Martin egyéni bajnok lett
2. korcsoportos lányok 5.-ek.
Csapattagok: Kaiser Fanni, Kiss Evelin, Oszoli Diána, Pózsa
Henrietta, Kulcsár Kata, Halász Patrícia
3. korcsoportos fiúk 2.-ak.
Csapattagok: Kurcz Balázs, Végh Csaba, Bokor Ábel, Hrna
Dániel, Szabó Bence. Kurcz Balázs egyéniben 3. lett
3. korcsoportos lányok 1. helyezést értek el. Csapattagok:
Oszoli Evelin, Kókány Krisztina, Dubán Nikolett, Schneider
Laura, Sztányi Dorina, Vatali Anna. Egyéniben Oszoli Evelin
1. lett.
4. korcsoportososoknál:
Lány egyéni összetettben Kovács Kitti 1., Novák Georgina 2.
lett.
Labdarúgó diákolimpián Székesfehérváron:
Lánycsapatunk 3. helyezést ért el.
Csapattagok: Major Dominika, Tamás Dóra, Szajkó Milda,
Schneider Laura, Páll Alexa, Babai Martina, Biró Adrienn,
Bakonyi Klaudia, Nagy Annamária, Tyeklár Dorina
2015. június 18-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.
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Forgalmi rend Változás
s
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Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a katolikus temető bejárata előtt forgalmi rend változás történt. A Fecske utcában
a balesetveszély elkerülése
érdekében elsőbbségadás kötelező tábla kerül kihelyezésre, ezért a Gyümölcs utca felől
érkezőknek elsőbbséget kell
adniuk a Temető utcában közlekedőknek.
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GYERMEKNAP

2015. június 6.

Csákvári

AUTÓSBOLT
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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

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

pb-gáz cseretelep

egész napos programok
katasztrófavédelmi bemutatók
sportközpont

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

Részletes program a plakátokon

APRÓHIRDETÉS

MEGHÍVÓ
CSALÁDIAS HANGULATÚ EGÉSZSÉGNAPRA,
INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLATOKRA VÁRJUK
2015. JÚNIUS 6-ÁN 12.00-16.00-IG
CSÁKVÁRON A SPORTKÖZPONTBAN
PROGRAMOK:
SZŰRŐVIZSGÁLATOK:
12.00-16.00-ig: Szájüregi szűrés,
Kardiológiai (EKG) vizsgálat,
Vércukor-,koleszterin-, testzsír százalék-,
testtömegindex-, vérnyomásmérés
12.00-16.00-ig: Hallásvizsgálat
ELŐADÁSOK, TANÁCSADÁSOK:
12.00-16.00-ig: Csontritkulás, vizelettartási zavarok,
gerincpanaszok, visszeres láb,
hideg kéz-láb témakörben;
Egészséges táplálkozás témakörben
A nap folyamán az előadók rendelkezésre állnak az egyéni problémák
kezelésére, valamint folyamatosan friss információkat nyújtunk
egészségük megőrzése érdekében.
Aki legalább két szűrésen részt vesz vendégünk egy adag egészséges salátára.
A rendezvény INGYENES, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Jöjjenek, tegyék fel kérdéseiket, beszélgessünk!

Számítógépek
karbantartása.
70/548-1602

KOZMETIKA

szervizelése,

Utánfutó bérelhető.
utca 3.
Tel.: 0620/3963-769

Kálvin

Eladó:
- motoros kukorica morzsoló
- rézüst
- centrifuga
- benzinlámpák
- láncos emelő
Érd.:0620/ 564-0147,
0620/ 824-6145

Szolgáltatások
●
●
●
●
●

Kezelések
Gyanták
4D szempilla
Festések
Smink

Újdonság

● Fül/orr

lyukasztás

Szeretettel várok minden
szépülni, frissülni vágyó
kedves vendéget!
Dornyi Bernadett
8083 Csákvár, Városkút tér 2.
+3620/2908187

Hírmondó
C s ák vár i-Bodméri

Kertes házban 2 szobás lakás
olcsón kiadó.
Érd.: 254-480 , 0630/920-2787

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik Fazekas Lászlóné temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, valamint a csákvári
Belgyógyászati osztály összes
dolgozójának.
Gyászoló család

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: június 1.

