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IFJÚSÁGI DÍJ

Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának hírei.

Az indoklással ellátott javasla-
tokat személyes beadássa vagy 
e-mailben 2015. december 31-
ig várják a hivatali titkárságon.

Képes tudósítások városunk éle-
téből, az elmúlt időszak legfonto-
sabb eseményei.

Kellemes 
karácsonyi 
ünnepeket 
és boldog új évet 
kívánunk!

Karácsonyi gondolatok
Karácsony… A Föld keresztények lak-
ta területein minden ember ugyan-
arra gondol e szó hallatán: karácsony 
az örömhír, a békesség, a szeretet 
ünnepe.

Melegség tölti el szívünket kará-
csony közeledtével. Egy-egy pillanat-
ra megállunk a rohanó világban és 
számvetést készítünk az elmúlt évről. 
Felidézzük a legszebb pillanatokat 
és minden szépséget, jóságot elrak-
tározunk lelkünkbe, hogy ebből me-
ríthessünk erőt az elkövetkező újév 

napjaira is. Az ünnep hangulatában 
a többi emberre is figyelünk és arra 
gondolunk, hogy mit nyújthatnánk 
szeretteinknek, azoknak akik fonto-
sak számunkra. Ez a mi legemberibb 
értékünk. Nem a drága ajándékok 
jelentik szeretetünket, hanem hogy 
önmagunkból mit adhatunk. 

Álljunk meg egy pillanatra! Gyújt-
sunk gyertyát, emlékezzünk azokra, 
akik már nincsenek velünk, gondol-
junk azokra, akiket szeretünk, de a 
karácsonyt tőlünk távol ünneplik.

 Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon 
melegét valósággá, megélhetővé 
tenni, ami végig kíséri egész életün-
ket és mindig megadja számunkra 
a megújulás lehetőségét. Ezekkel a 
gondolatokkal kívánok minden ked-
ves csákvári lakosnak békés, boldog, 
szeretetben gazdag karácsonyi ünne-
peket és sikerekben gazdag  boldog 
új évet.

Illés Szabolcs
Polgármester

Csákvár Város 
Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt
a doni áttörés
73. évfordulója 

alkalmából tartandó 
megemlékezésre
2016. január 9.-én 

(szombaton) 16 órára
a Szabadság téri

Hősi Emlékműhöz.

Tovább bővült a város karácsonyi 
díszkivilágítása, új díszeket kapott a 
város karácsonyfája és adventi ko-
szorúja. 

Az idei évben a képviselő testületnek 
a külsős bizottsági tagoknak továb-
bá jegyzőasszonynak köszönhetően 
6 db új karácsonyi fénydekoráció 

került kihelyezésre.  Ezúton köszö-
nöm: Tóth Jánosnénak, Csutáné 
dr. Hámori Anikónak, Katonáné dr. 
Venguszt Beatrixnak, dr. Rankl Er-
zsébetnek, Hembach Szilviának, Zink 
Szmilkónénak, Illés Szabolcsnak, 
Knausz Imrének, Zolnai Sándornak, 
Fehér Imrének, Mészáros Tamásnak, 
Szeredi Péternek, Fülöp Zoltánnak és 

Gulyás Gergőnek az anyagi támoga-
tást. 

A díszekhez a konzolt Barócsi János 
készítette.  A fények felszerléséhez 
és a karácsonyfa díszítéséhez a tech-
nikai segítséget Cservenka Géza biz-
tosította.

Karácsonyi fények

Ezúton köszönöm az óvoda pedagó-
gusainak és a gyerekeknek, a Gondo-
zási Központ és Idősek Otthona mun-
katársainak és a bentlakóinak, hogy 
munkájuknak köszönhetően a város 
karácsonyfája új díszekbe öltözhe-
tett, valamint Kaszapné Mártinak, az 
adventi koszorú feldíszítését.

Illés Szabolcs
polgármester
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Csákvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének beszámolója
Csákvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2015. november 24. 
napján tartotta munka-terv szerinti 
rendes ülését. A két ülés között végzett 
munkáról és a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
jóváhagyása után elfogadták a képvi-
selők a hivatalban foglalkoztatott köz-
tisztviselők illetménykiegészítéséről 
szóló önkormányzati rendeletet, meg-
tárgyalták az adó tárgyú rendeletekkel 
kapcsolatos előterjesztést, majd ennek 
keretében elfogadták a talajterhelési 
díjakról szóló önkormányzati rende-
letet. Ezt követően döntés született a 
lakás és nem lakás célú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok bérleti díjainak, 
valamint a közterület-használati díjak-
nak az átlagosan 3 %-os emeléséről és 
az állati melléktermék elhelyezés 2016. 
január 1. napjától aktuális díjainak 
meghatározásáról. 

Elfogadta továbbá a képviselő-testü-
let a Csákvári Önkormányzati Társulás 
létrehozásáról szóló megállapodás III. 

módosítását, az önkormányzat 2016-
20. évi stratégiai ellenőrzési tervét és 
a 2016. évi belső ellenőrzési tervet, 
továbbá döntött a 2014. I. félévében 
a pénzkezelés szabályossága, valamint 
a bizonylati rend-, okmányfegyelem 
betartása vizsgálata tárgyú belső ellen-
őri jelentés és intézkedési terv elfoga-
dásáról. Ezután sor került a közös ön-
kormányzati hivatal és a közigazgatási 
területhez tartozó önkormányzatok 
intézményei közötti feladatellátást sza-
bályozó munkamegosztási szerződések 
utólagos jóváhagyására, a Depónia 
Hulladékkezelő és Településtisztasági 
Nonprofit Kft. tájékoztatójának tudo-
másul vételére és a Csákvári Kulturális 
és Sport Kiemelten Közhasznú Non-
profit Kft. lehetséges feladatairól és a 
feladat-ellátás egyéb formáiról szóló 
előterjesztés megvitatására.

Tudomásul vették a képviselők a 
közterület-felügyelői, vagy mezőőri 
státusz létrehozásának feltételeiről, 
költségigényéről szóló beszámolót és 

megtörtént a képviselő-testület 2016. 
évi munkatervének elfogadása is. Na-
pirenden volt még a Móric-majorban 
élők közlekedése, a Vértes Múzeum 
Baráti Köre Egyesület beadványa és az 
iskolai körzethatárok véleményezése. 
Döntés született továbbá a védőnők 
felkéréséről az önkormányzat által tá-
mogatott – rota vírus és a bárányhimlő 
elleni – védőoltással összefüggő igény-
felmérésről, a 80 év felettiek megaján-
dékozása kapcsán kiírt ajándékcsomag 
beszerzési pályázat eredményének 
megállapításáról, a Bokréta utca inf-
rastrukturális helyzetének megoldását 
szolgáló lakossági igényfelmérés elindí-
tásáról. Meghallgatta a képviselő-tes-
tület az önkormányzat által benyújtott, 
folyamatban lévő pályázatokról szóló 
tájékoztatót és ezzel összefüggésben 
döntött arról, hogy felhívja a város civil 
szervezeteinek figyelmét a nemrégi-
ben megjelent hungarikum pályázaton 
történő indulás lehetőségére. Döntött 
a képviselő-testület az 536/2 helyrajzi 
számú ingatlan bérbeadásáról, egy a 

Szent Orbán dűlőt érintő közvilágítás 
kiépítéssel és közterület átnevezéssel 
összefüggő kérelem elutasításáról, a 
víziközmű 2015-29. évi Gördülő Fej-
lesztési Tervek fejlesztési és pótlási ter-
vének módosításáról.

Végül, az aktuális ügyek napirend ke-
retében két kérdésben foglaltak állást 
a képviselők. Egyrészt úgy határoztak, 
hogy a Fejér megyei díjakra történő 
javaslattételre felhívják a település la-
kosságát, másrészt bérleti és eszköz-
használati díj fizetésének kötelezett-
sége mellett hozzájárulásukat adták 
ahhoz, hogy dr. Deres Éva fogorvos a 
csákvári egészségházban heti két órá-
ban magán-fogorvosi rendelést foly-
tasson.

A Képviselő-testület ülésén készült fel-
vétel a Csákvári TV-ben látható, míg az 
ülés jegyzőkönyve az önkormányzat 
hivatalos honlapján (www.csakvar.hu) 
olvasható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2015. november 
25. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését. Ezen elsőként a 
két ülés között végzett munkáról és 
a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentést vette 
tudomásul a testület, majd az adó-
rendeletek felülvizsgálata napirend 
tárgyalására, és ennek keretében 
a talajterhelési díjról szóló rende-
let elfogadására került sor. Ezután a 
pénzkezelés szabályainak betartásá-
ra vonatkozó belső ellenőri jelentés 
alapján készült intézkedési terv vég-
rehajtásáról szóló tájékoztatás jóvá-
hagyására és a közös önkormányzati 
hivatal köztisztviselőinek illetmény-
kiegészítése, valamint vezetői illet-
ménypótlékának meghatározása 
tárgyban való rendeletalkotásra tör-
ténő felhatalmazásról döntött a kép-
viselő-testület.

Megtárgyalták továbbá a képviselők 
az iskolai körzethatárok önkormány-

zati véleményezéséről szóló előter-
jesztést, elfogadták az önkormányzat 
hosszú távú stratégiai ellenőrzési 
tervét és a 2016. évi ellenőrzési terv-
ben a helyi adók 2015. évi kivetését, 
behajtását jelölték meg kiemelt el-
lenőrzési területként. Ezután kisebb 
kiegészítésekkel, módosításokkal 
sor került a helyi esélyegyenlőségi 
program felülvizsgálatáról szóló tá-
jékoztatás elfogadására és a képvise-
lő-testület 2016. évi munkatervének 
jóváhagyására. 

A falugondnoki busz negyedéves 
elszámolásával összefüggésben két 
határozatot hozott a testület. Egy-
részt döntés született a településre 
eső hiány finanszírozásáról, másrészt 
felhatalmazta a képviselő-testület a 
polgármestert, hogy a Csákvári Ön-
kormányzati Társulás Társulási Taná-
csának ülésén kezdeményezze a tag-
önkormányzatokra vonatkozó eseti 
igénybevétel kilométer díjának 230 
forintról 260 forintra emelését. Vé-

Képviselő-testületi
beszámoló – Bodmér

gül, tudomásul vette a képviselő-tes-
tület az önkormányzat által tervezett 
pályázatokról szóló tájékoztatást. 

A nyílt ülést követő zárt ülésen két té-
mát tárgyaltak a képviselők. Elsőként 
döntés született arról, hogy a telepü-
lés által pályázott és elnyert 18 m3 
tűzifa felosztására mely pályázók kö-
zött, milyen arányban kerüljön sor. A 
testület döntése értelmében 7 pályá-
zó részesül támogatásban, pályázón-
ként 2-3 m3 tűzifa erejéig. A zárt ülés 
második napirendi pontja keretében 
Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy munkásságára tekintettel Viszló 
Leventét felterjeszti a megyei önkor-
mányzat által alapított Fejér megye 
díszpolgára, valamint Marosi Arnold 
díjra.

Balogh István 
Bodmér Község polgármestere

Adventi 
gyertyagyújtás

Helyszín: Csákvár főtere
(Szabadság tér)

Mindenki Adventi Koszorúja!

3. Gyertyagyújtás
december 13. vasárnap 16 óra
Áldást mond a Csákvári Evan-
gélikus Egyházközség részéről 
Szebik Károly lelkész úr. 
Műsort adnak az Evangélikus 
Egyházközség  tagjai.

4. Gyertyagyújtás
december 20. vasárnap 16 óra
Áldást mond a Csákvári Refor-
mátus Egyházközség részéről dr. 
Kis Boáz nagytiszteletű úr. „Drá-
ga Advent köszöntünk” címmel 
műsort ad a Csákvári Reformá-
tus Egyházközség. 

Minden kedves érdeklődőt 
nagy tisztelettel

és őszinte szeretettel várunk!
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Csákvár Ifjúsági díja kitüntető cím 
átadására a januári Magyar Kultúra 
Napja rendezvényen kerül sor. Ifjúsági 
díj alapításával és adományozásával 
az önkormányzat elismerését fejezi ki 
azoknak, akik a tanulás, a sport és sza-
badidős programok kulturált, hasznos 
eltöltése terén kimagasló eredmé-
nyeket értek el, s e teljesítményükkel 
Csákvár Város jó hírét öregbítették és 
követendő példát állítottak a jövő ge-
nerációk számára. Ifjúsági díj évente 
legfeljebb kettő adományozható. 

Ifjúsági díjban részesíthető a 25. élet-
évét be nem töltött magyar állam-
polgár csákvári lakos, illetve csákvári 

Felhívás javaslattételre
csoport, szervezet, amelynek tagjai a 
javaslattételre rendelkezésre álló ha-
táridőig a 30. életévüket még nem töl-
tötték be. 

A díj odaítéléséről a Képviselő-testület 
dönt, melyhez kérik a lakosság javasla-
tát. 

Az indoklással ellátott javaslatokat 
személyes beadással – Illés Szabolcs 
polgármesternek címezve – a Titkár-
ságon, vagy a titkarsag@csakvar.hu 
e-mailcímre várjuk 2015. december 
31-ig. 

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

A Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, dr. 
Molnár Krisztián úr tájékoztató levél-
lel fordult a megye minden települési 
önkormányzatához. Elnök úr ebben 
felhívta a figyelmet a megyei önkor-
mányzat 14/2012. (XI. 30.) önkormány-
zati rendeletével alapított és abban 
szabályozott Fejér Megye Díszpolgára 
elismerő címre, valamint további 12 
megyei díjra, amelyek 2016. évi díja-
zottjaira személyi javaslatokat vár.

A fenti önkormányzati rendelet 5. §-a 
értelmében települési önkormányzat 
képviselő-testülete – határozatával – a 
következő 10 kategóriában tehet javas-
latot a díjazott személyére:

• Fejér Megye Díszpolgára 
kitüntető cím,
• Fejér Megyei Önkormányzat 
Széchenyi Viktor díja,
• Fejér Megyei Önkormányzat 
Vörösmarty Mihály díja,
• Fejér Megyei Önkormányzat 
Németh László díja,
• Fejér Megyei Önkormányzat 
Dr. Berzsenyi Zoltán díja,
• Fejér Megyei Önkormányzat 
Terstyánszky Ödön díja,
• Fejér Megyei Önkormányzat 
Fekete János díja,
• Fejér Megyei Önkormányzat 
Wekerle Sándor díja,
• Fejér Megyei Önkormányzat 
Pápay Ágoston díja,
• Fejér Megyei Önkormányzat 
Marosi Arnold díja.

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 386/2015. (XI. 
24.) határozatával úgy döntött, hogy a 
megyei közgyűlés elnökének felhívását 

Megyei kitüntetések
a helyben szokásos módon közzéte-
szi, kérve a település lakóit javaslataik 
megtételére.

Javaslataikat a következő szempontok 
szerint tehetik meg:
• Fejér Megye Díszpolgára kitüntető 
cím adományozható annak a magyar 
vagy külföldi állampolgárnak, aki vala-
mely jelentős eredményt hozó munká-
jával, áldozatos tevékenységével, vagy 
egész életművével elismerést vívott ki 
és aki különösen jelentős, maradandó 
értéket teremtő munkával és példamu-
tató emberi magatartással járult hozzá 
a megye jó hírnevének öregbítéséhez, 
fejlődéséhez.

• Fejér Megyei Önkormányzat Szé-
chenyi Viktor díja adományozható 
azoknak, akik a megye fejlesztése ér-
dekében a műszaki, tudományos ipari, 
mezőgazdasági, kereskedelmi, terület- 
és településfejlesztési vagy környe-
zetvédelmi területen példamutató, 
kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, 
illetve ilyen vonatkozásban egész élet-
művük elismeréseként.

• Fejér Megyei Önkormányzat Vörös-
marty Mihály díja adományozható a 
kulturális élet, az irodalom, a művé-
szet terén magas színvonalon alkotó 
tevékenységért, valamint a társada-
lomtudományok és a közművelődés 
területén a megyében hosszú éveken 
keresztül maradandó értéket teremtő 
munkáért.

• Fejér Megyei Önkormányzat Né-
meth László díja adományozható 
azoknak, akik kiemelkedő módon já-
rultak hozzá a megyében a korszerű és 

eredményes oktatás-nevelés megvaló-
sításához. Ez az elismerés adható azok-
nak is, akik a veszélyeztetett, hátrányos 
helyzetű gyermekek és fiatalok gondo-
zása, nevelése terén fejtenek ki hosszú 
időn keresztül áldozatos pedagógiai, 
vagy más segítő, támogató jellegű te-
vékenységet.

• Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Ber-
zsenyi Zoltán díja adományozható a 
megyei egészségügy területén hosszú 
ideje végzett kimagasló szakmai tevé-
kenységért, a gyógyítás, vagy megelő-
zés terén jelentős eredményt hozó új 
eljárás, készítmény, vagy módszer ki-
dolgozásáért, fejlesztéséért.

• Fejér Megyei Önkormányzat 
Terstyánszky Ödön díja adományoz-
ható a megye testnevelési és sport 
mozgalmában, a sportolók eredmé-
nyes felkészítésében, a testnevelés és 
sporttudomány terén végzett kimagas-
ló szakmai, hivatásbeli tevékenységért, 
vagy az egészséges életmódra nevelés 
körében végzett hosszabb idejű ki-
emelkedő munkáért. Ezzel a díjjal tün-
tethető ki az, aki olimpiai, világ vagy 
Európa-bajnokságon kiemelkedő ered-
ményt ért el.

• Fejér Megyei Önkormányzat Fekete 
János díja adományozható a megye 
helyi önkormányzatainál, valamint a 
megyében működő államigazgatási 
szerveknél foglalkoztatott, hosszú időn 
át kimagasló munkát végző közszolgá-
lati tisztviselők részére, akik a lakosság 
szolgálatában, a közéleti munkában az 
átlagosnál humánusabb ügyintézéssel 
kivívták az állampolgárok elismerését, 
megbecsülését.

• Fejér Megyei Önkormányzat We-
kerle Sándor díja adományozható a 
megyében élő nemzetiségek nyelvi, 
tárgyi és szellemi kultúrájának, törté-
nelmi hagyományainak megőrzése, 
valamint a nemzetiségi jogok védelme 
és gyakorlása érdekében hosszú időn 
át kimagasló munkát végző személyek 
részére.
• Fejér Megyei Önkormányzat Pápay 
Ágoston díja adományozható a szo-
ciális és gyermekvédelem területén 
hosszú ideje a megyében végzett kima-
gasló szakmai tevékenységért, illetve 
kiemelkedő eredményért.

• Fejér Megyei Önkormányzat Marosi 
Arnold díja adományozható azoknak, 
akik a megye településeinek történe-
ti, régészeti, helytörténeti és néprajzi 
emlékhelyei és emlékei kialakításában, 
védelmében kiemelkedő, példa értékű 
önkéntes munkát végeztek, illetve vé-
geznek.

A díjazottra vonatkozó javaslatnak tar-
talmaznia kell:
• a javaslattal érintett megyei önkor-
mányzati díj megjelölését,
• a kitüntetésre javasolt személy(ek), 
vagy szervezet(ek) leglényegesebb 
adatait (név, cím, születési, vagy alaku-
lási adatok),
• a kimagasló tevékenység méltatását 
kb. 1 oldal terjedelemben.
A lakosság javaslatait 2015. december 
31. napjáig várjuk a titkarsag@csakvar.
hu e-mailcímre, vagy – hivatali ügyfél-
fogadási időben – a Csákvári Közös Ön-
kormányzati Hivatal Titkárságán.

Illés Szabolcs 
polgármester

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2015. november 2-án Fehér Katalin a 
Gánti utcába,
2015. november 5-én Káplár Zsófia a 
Vörösmarty Mihály utcába,
2015. november 20-án Gál Boglárka 
a Nagyhegy utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

A Csákvári Lovasbarátok köre Egye-
sület az idén is tevékenyen részt 
vett városunk kulturális életében. 
Jelenlétével igyekezett emelni a ren-
dezvények színvonalát. Köszönjük az 
egyesület tagjainak és együttműkö-
dő partnereinknek a közös munkát, 
amit a következő programok lebo-
nyolításában nyújtottak.

Doni megemlékezés, 70 éves kotló-
hegyi csata, szemétszedés, bortúra, 
„Fuss, hogy léphessen”, a felvidéki 
gyerekek lovagoltatása és kocsikázta-
tása, a Múzeumbarátok köre táborá-
ban a gyerekek pusztabuszoztatása, 
részvétel a díszpolgári cím átadási 
ünnepségén, Mihály Napi Lovas és 
Pásztortalálkozó, Szüreti felvonulás, 
„10 éves a Vértesi Natúrpark” ün-
nepség, Mikulás ünnepség.

Lovasbarátok
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Képünk van róla

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

A Csákvári Mese-Vár Óvoda és Böl-
csőde – Ady E. úti épületébe no-
vember első heteiben „beköltöztek a 
libák”. Az óvoda munkatársai ugyanis 
elhatározták, hogy a gyermekek min-
dennapjait a Márton naphoz köthető 
hagyományokkal, Szent Márton püs-
pök legendájával színesítik, gazda-
gítják. A projekt libamegfigyeléssel 
kezdődött, amikor a gyermekek a li-
bát természetes élőhelyén figyelték 
meg. Nagy élmény volt ez! Látni az 
állatokat, amint legelésznek, meg-
figyelni tollal fedett testüket, piros 
úszólábaikat, csőrüket, hallani jelleg-
zetes hangjukat. Ezután már könnyű 
volt az óvodában a libák rajzolása, 
festése, barkácsolása, képek gyűjtö-

getése, nézegetése, libás sütik készí-
tése. A gyermekek szívesen énekel-
ték a libával kapcsolatos énekeket, 
mondogatták a mondókákat, hallgat-
ták a meséket. Meghatódva ismer-
kedtek Szent Márton legendájával.

November 11-re – Márton napjára 
minden készen állt az ünneplésre. 
Az óvodai – bölcsődei közösség a 
zsibongóban együtt játszotta el a 
megismert dalos játékokat, mondó-
kákat. A gyermekek meghallgatták az 
óvó nénik által előadott Márton napi 
énekeket, megnézték a középső cso-
portos gyermekek dramatizálását, 
melyben előadták Szent Márton tör-
ténetét. Ezután következett a libás 
sütik elfogyasztása, oly módon, hogy 
a gyermekek a náluk levő sütit leg-
jobb barátjukkal osztották meg. Leg-
több esetben erre nem volt elég egy 
süti. Az ünnep vidám lámpás vonu-
lással zárult. Mondhatom, mindenki 
nagyon jól érezte magát.

Kedves Olvasók! 

Ígérhetjük, hogy a gyermekek nem 
fognak éhezni, ugyanis „aki Márton 
napján libát nem eszik, egész évben 
éhezik”. Ezt elkerülendő az ovisok, li-
bazsíros, illetve libamájas falatkákat 
ettek ezen a napon.

Másik megfigyelés: a gyermekek 
szerint hideg télre lehet számítani, 
ugyanis Márton november 11-én 
„barna lovon jött”. Ezt a jóslást télen 
mindenki ellenőrizheti!

Faddi Péterné
intázményvezető

A 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról
Csákvár Város Önkormányzata 2016-
ban is csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszerhez, melynek célja a hátrá-
nyos szociális helyzetű, felsőoktatás-
ban részt vevő fiatalok támogatása. 

A kiírásra határidőben tizenkét hallga-
tó nyújtott be pályázatot.

A Képviselő-testület Humán Erőforrás 
Bizottsága – átruházott hatáskörben 

– 2015. november 17-i zárt ülésén 
egyhangú döntéssel kilenc felsőokta-
tásban részt vevő hallgató pályázatát 
elfogadta, melynek eredményekép-
pen ők havi 5.000 – 5.000 forint ön-
kormányzati támogatásban részesül-
nek a következő két félévben. 

Ezt az önkormányzati támogatást meg-
duplázza a megyei önkormányzat, és 
jelentős, hasonló nagyságú – a ren-
delkezésre álló kerettől és a nyertes 

pályázatok számától függő – összeggel 
kiegészíti az úgynevezett intézményi 
(állami) támogatás is.

Az önkormányzati értékelésről a pályá-
zók értesítést kaptak. A pályázatok az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz 
kerültek továbbításra, amely azok el-
lenőrzését és jóváhagyását követően 
2016. március 11-ig értesítést küld a 
támogatás teljes összegéről.

A támogatott pályázatok alapján a 
Bursa Hungarica ösztöndíj folyósítása 
a 2015/2016. tanév második félévében 
kezdődik. A jogosult pályázók részére 
tíz hónapig, azaz két tanulmányi félév-
re folyósítható az ösztöndíj.                                                                                                                

Csákvár Város Önkormányzata

Ez a kép, a 2015/2016-os tanév első 
jelentős magyar nyelvtani és irodalmi 
versenye után készült Székesfehér-
váron, a kis Telekinek nevezett Sziget 
Utcai Általános Iskola épülete mellett. 
Látható, hogy sok-sok csákvári tanulót 
megmozgatott a verseny. Nemcsak a 
mi iskolánkban népszerű ez a színvona-
las megmérettetés. Korosztályonként 
30-40 csapat indult, akik a megye há-
rom városában: Bicskén, Dunaújváros-
ban és Székesfehérváron válaszoltak a 
kérdésekre. A hetedik és nyolcadikosok 
mezőnyében külön értékelték az álta-
lános iskolásokat és a gimnazistákat. A 
feladatok megoldása többféle ismere-
tet várt el a tanulóktól: lexikális tudást, 
nyelvi játékok iránti fogékonyságot, 
logikus gondolkodást, együttműködési 
készséget, nagy figyelmet és precízsé-

get. A legjobban teljesítőket – évfolya-
monként 6-6 csapatot – várták a díjki-
osztóra. Iskolánkból 4 csapatot hívtak 
meg erre az eseményre. Nagyszerű 
eredmények születtek: negyedikes csa-
patunk megyei 3. helyezést ért el, a ha-
todikosok ötödikek lettek. A hetedik és 
nyolcadik osztályosaink megnyerték a 
versenyt, s megyénket képviselik majd 
az országos versenyen Fejér megye 
legjobbjaiként. Jó tudni azt is, hogy a 
gimnazisták ugyanazt a feladatsort ír-
ták meg, mint az általános iskolások, és 
mindkét évfolyamon kevesebb pontot 
értek el a gimnáziumi kategória győz-
tesei! A díjkiosztón a szervező iskola 
igazgatónője kiemelte: a csákvári ver-
senyzőknek és tanáraiknak dicséret jár 
az eredményekért.A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen indult csákvári diákok

Márton napi „Libaságok” az óvodában
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tos tevékenységekkel készültünk a 
gyermekek és szüleik részére. 6 asz-
talnál várták az óvó nénik az ügyes 
kezű ovisokat, ahol mindenki ked-
ve szerint ragaszthatott, vághatott, 
hajtogathatott. Az elkészített An-
gyalkákat, Mikulásokat, fenyőfákat, 
mécsestartókat nagy örömmel vitték 
ki a gyerekek az óvoda kapuján, így 
senki nem ment haza üres kézzel. 

Ezen a délutánon az anyukák, apukák 
és a  nagymamák is egy kicsit újra 
gyerekek lehettek, minden bizonnyal 
jövőre újra megrendezzük.

Képünk van róla

Rákóczi- kupán Bicskén

Iskolánk 3. korcsoportos labdarúgó 
csapata 2. helyezést ért el. A csapat 
tagjai: Borsos Patrik, Kun Tamás, 
Barócsi Bálint, Bokor Ábel, Szabó 
Bence, Hrna Dániel, Schneider Lau-
ra, Horváth Bulcsú, Szajkó Levente, 
Zelizi Roland

Bolyai Matematika
Csapatversenyen

megyei 10. helyezést ért el a 3. osz-
tályosok között a 3.b csapata: Fü-
zes Nóra, Matern Gergely, Mohl 
Bíborka,Versegi-Herczeg Boróka

megyei 10. helyezést értek el a 4. 
osztályosok között: Matern Léna, 
Mező Kinga, Szentkereszti Balázs, 
Wisniewski Máté (4.b)

megyei 8. helyezést ért el a 7. osz-
tályosok között: A big gulyásleves 
csapata: Galló Gábor, Gulyás Martin 
(7.b), Izmindi Izsák, Magasi Botond 
(7.a)

megyei 9. lett: a Hiányos négyes 
csapata: Krafcsik Barbara, Mészáros 
Kornélia, Tamás Kinga (7.a)

megyei 5. helyezést ért el a 8. osztá-
lyos csapatunk: Hegyessy Luca, Pazsa 
Patrícia, Szabó Bettina, Naszádos Ar-
túr (8.c)

Márton-napi szavalóversenyen
Alcsútdobozon

1. osztályosok között: 3. helyezést ért 
el Bokodi Fruzsina 
2. osztályosok között: 1. Dirbász Fló-
rián, 2. Tóth Laura
4. osztályosok között: 3. Dravitz Le-
vente 

Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen

4. osztályosok között: megyei 3. he-
lyezést ért a 4.b csapata: Matern 
Léna, Kulcsár László, Szentkereszti 
Balázs, Wisniewski Máté

6. osztályosok között megyei 5. lett: 
Bokodi Zsófia, Bokor Ábel, Hideg Re-
beka, Wisniewski Marcell (6.b) csa-
pata

7. osztályosok között megyei 1. lett: 
Izmindi Izsák, Magasi Botond, Mé-
száros Kornélia, Tamás Kinga (7.a) 
csapata.

8. osztályosok között megyei 1. lett: 
Árki Kincső, Spinhért Anna, Zolnai 
Réka (8.a), Gulyás Bálint (8.c)

Az 1. helyezést elért hetedik és nyol-
cadikos csapat képviseli Fejér me-
gyét az országos döntőben.

Iskolai versenyeink

Idén is megtartottuk óvodánkban 
az Adventi készülődésünket. Nálunk 
már hagyomány, hogy Mikulás előtt 
egy összejövetelt tartunk, ahol min-
dig szívesen fogadjuk a gyermekeket 
és szüleiket. Nem volt ez másképp 
most sem, megtelt a csoportszoba és 
jó hangulatban telt a délután.

Az ovi udvarán álló fenyőfa mel-
lett közösen énekeltünk és közben 
a csillagszórók szikráztak. Feldíszí-
tettük a fenyőfánkat az otthon ké-
szített szebbnél-szebb dobozokkal. 
A meleg csoportszobában változa-

Adventi készülodés a Mese-Vár Óvoda Tagóvodájában

Márton-napi szavalóverseny csákvári résztvevői

Félszáz évvel ezelott történt

Ötven éves osztálytalálkozó tartott  a 
Csákvári Általános Iskola 1965-ben 
végzett 35 fős 8/A osztálya október 
24-én. 19 fő vett részt a találkozón. A 
11 elhunyt diáktársunk emlékére 1-1 
szál gyertyát gyújtva emlékeztünk. 
Nagyra becsült és szeretett osztályfő-
nökünk Minárik Feri bácsi és felesége, 
Erzsi néni is részt vett a találkozón. Az 
Ő „rendhagyó” osztályfőnöki órájával 
kezdődött a találkozó, és kötetlen bol-
dog, jó hangulatban ért véget. Köszö-
netünket fejezzük ki Fehér Imre osz-
tálytársunknak és feleségének Verának 
a találkozó megszervezéséért.

Elso adventi gyertyagyújtás

November 29-én megrendezésre ke-
rült településünkön az első adventi 
gyertyagyújtás. Az ünnepséget a római 
katolikus egyház közössége szervezte, 
akik színvonalas műsorral készültek az 
ünnepre. Gerendai Sándor atya ünnepi 
beszédében köszöntötte a jelenlévőket 
és gyújtotta meg az első adventi gyer-
tyát városunk koszorúján.

A plébánia udvarában jótékonysági vá-
sárral, süteményekkel, lángossal, forró 
teával és forralt borral várták az érdek-
lődőket.
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Eseménynaptár
2015.12.01. – 2016.1.31.

VÁROSI ESEMÉNYEK
DECEMBER
   9.   18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Pro Vértes: Rögös út, megérdemelt igazság (várgesztesi filmvetítés)
Ha valakinek nehézkes a Geszner-házba való eljutás, kérem jelezze a következő
telefonszámon: 22/354-420, utazását megszervezzük!

13.   16.00    3. adventi gyertyagyújtás ● Szabadság tér 
16.   18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Rácz Attila: Légi irányítás Magyarországon
18.   17.00     Karácsonyi ajándékműsor ● Esterházy Iskola
20.   16.00    4. adventi gyertyagyújtás  ● Szabadság tér
21.   18.00    Karácsonyi koncert ● Geszner ház

JANUÁR
  9.   16.00    Doni megemlékezés ● Szabadság tér
13.   18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Lelkes István: A valóság és a művészetek kapcsolata
17-22.            Ökomenikus imahét
20.   18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Péchy Tamás: A Rákosi vipera visszatelepítési programja
23.   14.00    Magyar Kultúra Napja ● Szanatórium kultúrterme
27.   18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Koszka Attila: Védett növények a Vértesben
29.   15.00    Tollfosztás ● Csákvár Emlékház
30.   15.00    Kotló hegyi csata megemlékezés ● Kotló hegy
30.   17.00     Kotló hegyi csata megemlékezés ● Huszár emlékmű

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:  hétfő-péntek  09.00 – 11.00
Telefon 30-3323706, (22) 354-369

Az Istentiszteletek általános rendje adventben változik
Roráté szentmisék

hétfő–péntek  6.00
szombat (vasárnapi előesti mise) 17.30;  vasárnap 11.00

Szentségimádás:  csütörtök 19.00
Rózsafüzér:

hétfő–péntek  a roráték után, szombat 17.00;
vasárnap 10.30 és 17.00

DECEMBER
   8.             Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepe; 
mai nappal kezdődik az Irgalmasság Éve, melyet Ferenc pápa hirdetett meg 
a világegyház számára. A jubileumi esztendő központi internetes oldala a 
www.im.va  címen érhető el.
13.              Advent 3. vasárnapja
20.              Advent 4. vasárnapja
24.            Karácsony vigíliája, Szenteste 16.00 órakor pásztorjáték a kisebb 
hittanosok előadásában, 23.30-kor pásztorjáték az idősebb hittanosok 
szereplésével. 24.00 órakor éjféli mise.
25.            Karácsony, Jézus Krisztus születése 11.00-kor ünnepi szentmise
26.            Karácsony második napja, Szent István első vértanú ünnepe 
       11.00-kor  szentmise
27.            Szent Család vasárnapja
31.            Szent Szilveszter pápa ünnepe – év végi hálaadás

Betlehemezés: december 6-án és 20-án vasárnap mennek a gyerekek bet-
lehemezni azokhoz, akik ezt igénylik, iratkozzanak fel a templomban hátul 
kitett lapra. December 13-án 17.00 órakor a csákvári kórház aulájában lesz 
betlehemezés.

JANUÁR
1.                Szűz Mária Isten Anyja parancsolt ünnep 11.00 órakor szentmise

Református Egyház
A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége: 8083 Csákvár, Kálvin u. 9.  

Telefon: 06-22-354-071

Folyamatos a hitoktatás! Kérjük a kedves Szülőket, kísérjék figyelemmel, 
hogy gyermekük a keddi hittanórán részt vegyen.

A Lorántffy Református Óvodába és Bölcsődébe folyamatos a felvétel, 
érdeklődni lehet az alábbi címen: Csákvár, Szent István u. 2. 
Tel.: 06-22-254-071. Szeretettel várunk minden kisgyermeket!

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE:
Vasárnap   9.00  kórházi istentisztelet
Vasárnap   9.30  diák-istentisztelet
Vasárnap 10.00  istentisztelet
Vasárnap 10.45  konfirmációi foglalkozás

DECEMBER
13. 10.00 Ünnepi istentisztelet Advent harmadik vasárnapján
13. 15.00 Gyertyagyújtás a Kálvin Otthonban
20. 10.00 Ünnepi istentisztelet Advent negyedik vasárnapján
20. 15.00 Gyertyagyújtás a Kálvin Otthonban
20. 16.00 Csángó Advent a város Főterén, református szervezésben
24. 14.00 Hittanosok karácsonya (Kálvin terem)
24. 15.00 Református óvodások karácsonya (Kálvin terem)
24. 16.00 Kálvin Otthon karácsonya
25. 10.00 Ünnepi istentisztelet karácsony első napján, úrvacsora
25. 15.00 Istentisztelet a Kálvin Otthonban – legátus 
26. 10.00 Ünnepi istentisztelet karácsony második napján, úrvacsora
31. 17.00 Óévi istentisztelet

JANUÁR
 1. 10.00 Újévi istentisztelet

December
December
December
December
December
Január
Január

Január

7. h. 
10. cs.
14. h.
17. cs.
21. h.
14. cs.
18. h.

21. cs.

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

18:00

Harmonia Floriana K. Pyrbaumban (ism.)
1-2. Adventi gyertyagyújtás
1-2. Adventi gyertyagyújtás (ism.)
Testületi ülés
3. Advendenti gyertyagyújtás
Testületi ülés (ism.)
3. Adventi gyertyagyújtás (ism.)
4. Adventi gyertyagyújtás
Karácsonyi ajándékműsor

Csákvár-Gánt Tv
D E C . - J A N .  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Evangélikus  Egyház
DECEMBER
13. 11.00  Istentisztelet Advent 3. vasárnapján
13. 16.00 Óvárosi gyertyagyújtás az evangélikus gyülekezet szolgálatával
20. 11.00  Istentisztelet Advent 4. vasárnapján
24. 18.00 Szenteste istentisztelet a hittanosok, az ifjúság 

és az énekkar szolgálatával (csütörtök)
25. 11.00 Karácsony ünnepe úrvacsorai istentisztelet 

az énekkar szolgálatával (péntek)
26.             Karácsony 2. ünnepe ● Úrvacsorai istentisztelet. 

Igét hirdet D. Szebik Imre püspök (szombat)
27. 11.00 Karácsony utáni istentisztelet (vasárnap)
31. 18.00 Óévi istentisztelet (csütörtök)

JANUÁR
1. 11.00  Újévi úrvacsorai istentisztelet (péntek)
3. 11.00  Az év első vasárnapja 11 óra úrvacsorai istentisztelet
6. 18.00  Vízkereszt ünnepe ● Istentisztelet
December  hónap igéje: “Ujjongjatok, egek, vigadozz föld, ujjongásba törjetek ki, 
hegyek! Mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken.”
(Ézsaiás próféta 49, 13)
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Aqvital FC Csákvár - Ferencváros

,,Csak a szépre emlékezem”

Kincskereső
Csákvár:  Kovács A. – Wild T., Dullo 
M., Vaszicsku G., Baranyai Á. (Hajdú 
S., 58.p.) - Molnár Cs. Domján A., 
Nyilasi B. - Kocsis G. (Bakos Sz. a szü-
netben) - Molnár T. (Erős D., 58.p.) 
Szekér D.

Vezető edző: Toldi Gábor 
Szakmai igazgató: Bognár György

Több mint egy éves veretlenségi so-
rozattal érkezett Csákvárra a Ferenc-
város 2015. 11. 18-án. Ez a sorozat 
éppen az ötezres kisvárosban, Csák-
vár csapata, az Aqital FC ellen sza-
kadt meg, amikor 4-3-ra kikapott. 

„Azt terveztük, hogy egy jó meccset 
játsszunk. Megpróbálunk gólt szerez-
ni a Ferencváros ellen, ezt egy kicsit 
túl is teljesítettük, hiszen 4 gólt rúg-
tunk a Fradinak. Mellette számtalan 
lehetőség volt még, ugyanis ziccerek 
sorát hibáztuk el. Igazi nagybetűs 
CSAPAT-ot alkottak játékosaink, s 
óriási munkát végezve arattak sport-
történelmi sikert. Összességében ez 
a győzelem igazán nagy dolog, mely 
erőt kell hogy adjon a csapatnak a 
későbbiekben” - nyilatkozta Toldi Gá-
bor.

Az idén 65 éves a Római Katolikus 
Szeretetszolgálat, melyet a helyiek 
csak zárdaként emlegetnek. 

A Paulai Szent Vince Zárda 1882-es 
megalapítása gróf Esterházy Móric 
nevéhez fűződik.  A Szent Vince apá-
carend felügyelete alatt római ka-
tolikus leányiskola és óvoda, illetve 
árvaház (2. épület) működött.  Vallási 
felekezetre való tekintet nélkül gon-
dozták a betegeket az épületegyüt-
tes 3. részében, mely kórházként 
üzemelt. 1950. szeptember 7-én kelt 
törvényrendelet szerint megvonták 
a szerzetesrendek többségének mű-
ködési engedélyét, így az államosítás 
után 1950. október 15-től mint egy-
házi jellegű Szociális Otthon kezdte 
meg működését 75 férőhellyel.

Az otthon egykori és jelenlegi dolgo-
zói a jubileumi évforduló alkalmából 
a Publó Étteremben ünnepelték a ha-
gyományosan Szent Erzsébet napján 
megrendezett „mindenki névnapját” 
november 19-én.

Az összejövetelen József atya, az in-
tézet egykori lelkésze köszöntőjében 

meleg szívvel gondolt vissza a Csák-
váron töltött szolgálatára.

Dr. Wiesler Ferenc, az intézet korábbi 
orvosa, felelevenítette a pillanatot, 
amikor Újhelyi doktortól vette át a 
stafétát és „szabad kezet kapott”. 
Beszélt a csákvári kórházzal való jó 
kapcsolatról, sikerekről, a kedves 
nővérekkel való munkakapcsolatá-
ról. Beszámolt arról, miként érkeztek 
„világi” lakók a rendszerváltást köve-
tően. Megtapasztalta a munkatársak 
humánus, lelkiismeretes hozzáállá-
sát, melyet igyekeztek tovább adni 
az új dolgozóknak.

A régi munkatársak egyenként idéz-
ték fel élményeiket a zárdában töl-
tött időszakról.  Majd a kedves nő-
vérek és apácák minden napi élete, 
szokásai, az önellátó gazdálkodás 
részletei kerültek előtérbe. 

Megemlékeztek azokról a kedves kol-
légákról is, akik már nem lehetnek 
közöttük, köztük Szabó Imréné Oti 
néniről, a zárda első igazgatónőjéről.

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a
a Floriana Könyvtár december 22-től január 2-ig zárva tart.

Nyitás: január 5. (kedd)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

APRÓHIRDETÉS

Pedikűr
problémás lábak kezelése
esztétikai pedikűr - körmök díszítése
láb masszázs

Manikűr
kéz ápolás
lakkozás, gél lakk (kb. 14 nap)

Kozmetika
arcápolás bőrtípusnak megfelelően
gyantázás
szempilla, szemöldök festés

Masszázs
Fáj a lába és a háta?
Jöjjön el egy jó masszázsra!

Harmonia Stúdió szolgáltatásai

Ajándékutalvány kapható! 
Nyitva tartás bejelentkezés alapján 06-30/3324-310
Helyszín: 8083 Csákvár, Városkút tér 1.

 Szeretettel várok minden érdekldőt Buzgóné Zsuzsa

Hűvösvölgyi suli 1.
Hűvösvölgyi suli 2.
A nyár, amikor megszépültem -  I. rész
Nincs nyár nélküled – Nyár trilógia – II. rész
Örökké nyár lesz – Nyár trilógia – III. rész
Menj, állíts őrt!
Hamish Macbeth és a nagy lazacfogás
Tündöklő lányok
Kígyók sziszegése
A fehér gyöngy
Megyek utánad
Pletykaanyu
A  másik lány
Az elnök
A hasonmás
Állatok és kicsinyeik
A gyerekorvosnál
Háziállatok
Hogyan öltözködünk?
Utazás a tulsó világba
Karinthy, a városi gerilla
Női irodalmi hagyomány
Napsugárkisasszonyok a történelem 
vasmarkában

Maros Edit:
 Maros Edit:
Jenny Han: 
Jenny Han: 
Jenny Han: 

Harper Lee:
M. C. Beaton: 

Lauren Beukes: 
Spirit Bliss: 

Kate Furnivall: 
Grecsó Krisztián: 
Grecsó Krisztián: 

Jacqueline Wilson:
Réti László: 
Réti László:

Scolar:  
Scolar:  
Scolar:  
Scolar:  

Halmy György:
Fráter Zoltán:

Menyhért Anna:
Kóka Rozália:

Új könyveink
Ízelítő a Floriana Könyvtár legújabb könyveiből:

Örömmel adjuk hírül, hogy a Márai V. könyvtámogatási program kere-
tében további 97 könyvvel bővült könyvtárunk.
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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
Szverle Balázs

Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit

Szerkesztő bizottság  külsős tagjai:
Majorné Kiss Mónika

Némedi István
Szakál Borostyán

E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: január 5.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik részt vettek Frank Jánosné 
temetésén, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek. 

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik részt vettek Szigecsán 
Lászlóné temetésén, sirjára koszorút, 
virágot helyeztek. 

Gyászoló család

Hálás szívvel köszönjük mindazok-
nak, akik Dornyi Mihályné temeté-
sén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdalmunkon eny-
híteni igyekeztek.

Gyászoló család

Köszönjük a polgárőrségnek nyujtott  
támogatást: Keresztes István, Macsik 
László, Herczog Attila, Gengelinczki 
Attila, Hordosi László, Kiss László, 
Csuta Zsolt, Szakács Zoltán, Puszta 
Tamás, Puszta Ferenc, Sepsi Rudolf, 
Vitai László, Csákvárkut Kft, Takács 
István, Hartegen Gyula, Dornyi Tibor, 
Majtán László, Pazsa Attila, Varga Pé-
ter, Nagygyőri Elemér, Kaszap Imré-
né, Németh István.

CSÁKVÁRKÚT
Új nyitva tartás!
Hétfő-Péntek:           5.00-21.30
Szombat:                    6.00-21.30
Vasárnap:                   7.00-19.00

Az   üzemanyag szállítója az

Tájékoztatjuk a kedves gázolaj fogyasztókat, 
hogy a hideg téli időszakban az 

OMV Alpesi Diesel 
üzemanyagát forgalmazzuk.

Az autósbolt és itallerakat változatlan formában, 
de az új nyitva tartás szerint működik.

Ünnepi nyitva tartás
December 24.           6.00-15.00
December 25.           8.00-15.00
December 26.           8.00-15.00
December 27.           7.00-19.00
December 31.           6.00-19.00
Január 1.                    9.00-19.00

Csákvárkút- Gázolaj, Autósbolt és Itallerakat               
Csákvár, Kossuth utca 58.  tel:20/334-9994

www.kabelsat.hu 
(22) 375-000

Internet Csak Internet Ktv vagy Telefon 
előfizetés esetén

KTV és Telefon 
előfizetés esetén

Kábelnet Start+ (3 mbps/ 0.5 mbps) 2 490 Ft 1 990 Ft 1 990 Ft

Kábelnet 10 (10 mbps/ 1 mbps) 3 990 Ft 3 590 Ft 2 990 Ft

Kábelnet 20 (20 mbps/ 2 mbps) 4 990 Ft 4 590 Ft 3 990 Ft

Kábelnet 30 (30 mbps/ 5 mbps) 5 990 Ft 5 590 Ft 4 990 Ft

Kábelnet 50 (50 mbps/ 10 mbps) 6 990 Ft 6 590 Ft 6 590 Ft

Tv+Internet+Telefon a Kábelsat-2000 Kft-től 
89 digitális és 24 HD csatorna már 2850 Ft-tól 

(Internet és Telefon előfizetés mellett) 

Kedvező árú, stabil internet csomagok 

Hirdetések
Számítógépek szervizelése, karban-
tartása. 0670/548-1602

Csákváron dióbél eladó! Telefon-
szám: 0622/254 – 765

Eladó! Régi sötétszínű szekrénysor 
újszerű állapotban, szétnyitható 
konyhaasztal, 1 db bárszekrény, sö-
tétszínű jó minőségű bontott tetőléc, 
alumínium hófogók. Új szerű állapo-
tú gallydaráló készülék – villanyos. 
Érdeklődni: 0630/535–0869

Régi konyhaszekrény eladó! 
0620/591–7834

Mindenszentekkor a Dornyi néni és 
a Csuta cukrászda között, vagy a ka-
tolikus temetőnél elveszett egy 8 db-
os kulccsomó. A Csuta cukrászdában 
2000 Ft ellenében kérem leadni.

Alczheimeres férfi beteg mellé éjsza-
kai nővért keresek.
Telefonszám: 0620/356–3957

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSAPRÓHIRDETÉS

Sportbál
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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 zakók, 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

Karácsonyi ajánlatunk!
Tanyasi termékek Viszló Levente családi gazdaságából

• mangalica és duroc keresztezett sertéből - tanyasi zsír, szalonna, májas-és véres hurka
• szürkemarha és bivaly termékek  - bélszín, nemes húsok, pörköltnek való húsok

• Csíkvarsai Csípős Csodafalat szalámi, sütnivaló és füstölt kolbászok
• kézműves bicskák, bőrövek, só,- és borstartók

Információ: 22/354-420 vagy provertes@provertes.hu

Bor
Válogatott szőlőből készült, aranyérmes 

pölöskei muskotály fehérbort kínálunk az 
ünnepekre, névre szóló címkével.

Jobb, mint a bio bor.
975 Ft/ 7,5 dl-es palack

Szolomag 
Szent-Györgyi Albert ajánlásával!
A legjobb, amit ismerünk!
1750 Ft/flakon
(90 kapszula, havi adag)

Személyes kapcsolat,
házhozszállítás!
06 20 419 6059
www.euvitis.hu


