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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
2013. január 29-i nyilvános és zárt ülésén végzett munkájáról
A képviselő-testület 2013. január 29-i nyilvános ülésén az alábbi ha-
tározatokat hozta:
• Tudomásul vette a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket.
• Megtárgyalta a Csákvár településrendezési eszközök módosításáról 
szóló előterjesztést, és intézkedett a kifüggesztett szabályozási terv és 
helyi építési szabályzat tervezet február 15-ig történő megtekintési és vé-
leményezési lehetőségeinek ismertetéséről a helyi médiában.
• Elfogadta a helyi sajtó és média tevékenységéről szóló tájékoztatót. Úgy 
határozott, hogy a munka minőségének javításához szükséges beren-
dezések fedezetére a költségvetés tárgyalása során visszatér. Javaslatot 
tett a Kábelsat 2000 Kft-nek, hogy a műsoridő-keret meghatározásánál 
vegye figyelembe az esélyegyenlőséget.
• Áttekintette a 2013. évi pályázati lehetőségeket. Határozatot hozott, 
hogy részt vesz a KEOP 5.5.0/A energetikai és fűtéskorszerűsítési pályáza-
ton, melynek célterülete a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (Csákvár, Ady 
Endre utca 2. szám alatti), és a Gróf Esterházy Móricz Általános Iskola 
(Csákvár, Szabadság tér 8. szám alatti) épülete legyen.
• Határozatot hozott az egészségügyi alapellátás keretében biztosított 
védőnői szolgálat további, az önkormányzati társulás keretében való 
fenntartásáról, egyben módosította a három védőnői körzet ellátási 
területét (a körzetek részletes leírását a Csákvári Közös Önkormányzati 
Hivatal tájékoztatói között közöljük).
• Megismerte a Magyar Közút Kht.-nak a Csákvári Önkormányzat utak 
felújítását, karbantartását sürgető levelére adott válaszát, amely a szük-
séges fedezet hiányáról ad tájékoztatást, és az abban foglaltakat tudomá-
sul vette.
• Megtárgyalta a Fejérvíz Zrt. 2012. évi beruházásairól szóló kérelmet. A 
felújítási munkák elvégzését elfogadta, hozzájárult a 2.694.604 Ft összeg-
ben felmerült költségek 2012 évi bérleti díj terhére történő elszámo-
lásához.

A képviselő-testület 2013. január 29-i zárt ülésén az alábbi határozato-
kat hozta:
• megtárgyalta a 2012. évben megvalósult szennyvízcsatorna rákötésekről 
szóló tájékoztatót, és úgy határozott, hogy
 • a szennyvízcsatorna rákötés ügyében érintetteknek ismételt, 
személyre szóló, tájékoztató jellegű levelet küld, melyben emlékeztet a 
talajterhelési díj drasztikus, tízszeres emelkedésére, valamint a bővebb 
tájékoztatás érdekében lakossági fórumot szervez;
 • kimutatást készíttet a kivitelezés során valamennyi kerítésen 
belülre vitt csonkkal érintett ingatlanról és az azokat érintő szennyvíz 
érdekeltségi hozzájárulásról az esetleges kettős befizetés elkerülése 
érdekében;
 • általános érvényű szabályzatot dolgoztat ki a hivatallal a 
rászorulók megsegítésére, melynek alapvető szempontja a szociális 
rászorultság lesz.
• Megismerte a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal munkaköreiről 
szóló tájékoztatót. Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett.
• Megismerve a megvételre felajánlott, Csákvár, Petőfi Sándor u. 23. 
szám alatti 1233 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatát úgy határozott, hogy nem 
kíván élni a lehetőséggel.
• Határozott az önkormányzat tulajdonát képező csákvári 1547 he-
lyrajzi számú, 408 m2 nagyságú, kivett beépítetlen ingatlan eladásra 
meghirdetéséről, legalább 100.000,- forintért. Az ingatlan értékesítést 
február 15-ig pályáztatja meg és eladásáról februári rendes testületi ülé-
sen dönt.

Tájékoztató Csákvár Nagyközség Önkormányzata 2013. január 29-i ülé-
sén elfogadott rendeletéről 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a települési 
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 22/2003. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének 
módosítása értelmében a települési folyékony hulladékkezelési (szip-
pantott szennyvíz) közszolgáltatási díja a következőképpen változik 2013. 
március 1-jétől:

Csákvári Önkormányzat beszámolója A közszolgáltatás formája A közszolgáltatás díja

folyékony hulladék elhelyezése    863,- Ft + ÁFA/m3

folyékony hulladék szállítása   1.650,- Ft + ÁFA/m3

A képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek a Floriana 
Könyvtárban nyitvatartási időben, valamint az önkormányzat honlapján 
megtekinthetők. A nyilvános ülésen minden érdeklődő állampolgár részt 
vehet. A testület soron következő rendes nyilvános ülését 2013. március 
26-án 15.00 órai kezdettel tartja.

Dr. Szöllősy Tamás 
igazgatási irodavezető

Bodméri Önkormányzat beszámolója
           Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2013. január 30.-án megtartott üléséről.

A napirendek tárgyalása előtt Tóth Jánosné jegyző tájékoztatta a testü-
letet, hogy a december 6.-i együttes ülésen hozott döntés értelmében 
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal megkezdte működését. Az új 
hivatali struktúra két irodából áll, az igazgatási és a gazdasági irodából. 
A jelenlegi helyzetben Bodmér nem fizet külön plusz hozzájárulást a 
költségvetéséből, a Hivatal fenntartásához mint ahogy az eddig volt.
Napirendek:
1. A két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztató. 

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésére vonatkozó tervezet 
megvitatása. 

A kötelező Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzeszközök 
biztosításán felül, útfelújítási célok megvalósítására a 2013. évi költség-
vetésében 8 millió forintot irányoz elő a képviselő testület. 

3. Aktuális ügyek 

Szemétszállítási díja 2013.

A képviselő testület erről rendeletet alkotott a december 12.-i ülé-
sén. Az Országgyűlés viszont az év végén megalkotta a „hulladékokról” 
szóló törvényét, amely kimondja, hogy a szemétszállítás 2013. január  1 
napjától hatósági áras lett. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat ren-
delet alkotó jogköre megszűnt a rendeletünket vissza kellet vonni. Hul-
ladékkezelési közszolgáltatás lakossági díjtétel Bodmér község területén 
2013. évre. 

60 literes edény 206Ft+áfa/ ürítés

110 literes edény 361ft+áfa/ ürítés 

A Képviselő-testület jegyzőkönyvei megtekinthetők a település honlapján 
illetve a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben. A Képviselő-
testületi ülések nyilvánosak melyre minden érdeklődő állampolgárt 
hívunk és várunk. A testület soron következő ülését 2013. március 27.-én 
15:30 órai kezdettel tartja.

Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

MÁrCiusi orvosi ügyelet
Csákvár és vonzáskörzete hétvégi és hétközi orvosi ügyelet
14., 15., 16., 17., 21., 28.                                            dr. Gerstner Péter
 7., 22., 23., 24., 27.      dr. Kovács László
5., 8.,9.,10., 12.,19., 26.      dr. Nagy István
4., 11., 18., 25.      dr. Wiesler Ferenc
1.,2.,3., 6., 13., 20., 29.,30., 31.                       dr. Zsigmond László



gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
Január 18-án Gulácsi Bertold Áron a Petőfi utcába.
Január 26-án Egész Dorka Fáni az Alsó-Haraszt utcába.
Január 28-án Bauer Barbara a Haladás utcába.

IsteN hoztA A KIs jÖvevéNyeKet CsÁKvÁRoN!
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Új tag
a Humán Erőforrások BizottságáBan

Illés Szabolcs a Humán Erőforrások Bizottságának korábbi külsős tagja 
munkájával való összeférhetetlenség miatt kényszerült tagságáról lemon-
dani. Helyette Magasiné Kudlik Mónikát kérték fel, aki 2013. február 26-i 
testületi ülésen le is tette az esküt.

Bizottsági munkájához sok sikert kívánunk.

Védőnői körzEtmódosítás
A védőnői szolgálat Csákberény, Bodmér és Vértesboglár községekkel 
közös társulás keretében működik, központja Csákvár. Három védőnő 
látja el a négy települést, melynek körzetei, ellátási területei az alábbiak:

I. számú védőnői körzet (Dornyiné Eigner Ágnes):
Bodmér teljes területe.
Csákvár: Gánti u., Haraszt u., Akadémia u., Tersztánszky krt., Kálvária u., 
Kálvária köz, Tamási Áron u., Vértes u., Béke u., Nimród u., Benedek Elek 
u., Petőfi u., Fecske u., Vajda u., Bem u., Fazekas u., Dobogó u., Mókus 
dűlő, Aranyhegy, Gyümölcs u., Gyümölcs köz, Fehér u., Móric-major, For-
napuszta, Esterházy-köz, Szabadság téri óvoda, Általános Iskola (1-4 osz-
tály).

II. számú védőnői körzet (Molnár Aranka):
vértesboglár teljes területe, Vértesboglár Általános Iskola, Vértesboglár 
óvoda.
Csákvár: Fácánkert, Kisdobos u., Berényi u., Kossuth u., Vörösmarty u., 
Batthyány u., Úttörő tér, Ady u., József A. u., Radnóti u., Kenderesi u., 
Kertész u., Haladás u., Tolbuchin u., Paulini u., Rákóczi u., Damjanich u., 
Klapka u., Kiss E. u., Traktoros u., Parksor, Vöröskapu u., Szabadság u., 
Május 1. u., Árpád u., Szabolcs u., Szabolcs köz, Temető u., Kotló-hegy, 
Dózsa Gy. u., Kastélypark, Mikes u., Jókai u., Táncsics u., Tompa u., Ady 
E. u. 2. óvoda.

III. számú védőnői körzet (Zsigmond Lászlóné):
Csákberény teljes területe, Csákberény Általános Iskola, Csákberény 
Óvoda.
Csákvár: Sashegy-dűlő, Szent Mihály tér, Szabadság tér, Kálvin u., Szent 
István u., Szilárd Gy. u., Szent Vince u., Bokréta u., Széchenyi u., Malom u., 
Arany J. u., Móricz Zs. u., Hunyadi u., Káposztáskert u., Ostrom u., Luther 
u., Általános Iskola (5-8 osztály), Református óvoda.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Csákvári közös önkormányzati Hivatal tájékoztatói 

tisztElt CsákVáriak!
A Csákvári Tűzoltó Egyesületet minősítette az Országos Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság. Ez a minősítés részben köszönhető 
önöknek is, hogy adójuk 1%-val elősegítették munkánkat. Kérjük, 
hogy az idei évben is támogassák egyesületünket.
Adószámunk: 18484009-1-27
Támogatásukat előre is köszönjük.
„Csákvár ÖTE 2012. évben folyamatosan biztosította a Hivatá-
sos Tűzoltó Parancsnokságtól érkező jelzések fogadását. A jel-
zésekre minden esetben reagáltak. Tűzmegelőzési, tűzoltási és 
megfelelően, kellő szaktudással működtek közre. Az alapsza-
bályban vállalt tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet a ren-
delkezésre álló, megfelelő végzettséggel rendelkező személyi ál-
lománnyal önkéntesen végezték.”

tájékoztató általános iskolai 
BEiratkozásról

A Klebelsberg Kuno Intézményfenntartó Központ Bicskei Tankerü-
lete tájékoztatja a szülőket, hogy az általános iskolai beiratások 
elkezdődnek. 
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő 
általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2013. április 8 - 9. (hétfő, kedd)  8.00 órától 18.00 óráig
A beiratkozás helyszíne:   Gróf Esterházy Móric Általános Iskola

Csákvár szabadság tér 8.
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott 
iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazo-
nosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyes azo-
nosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell be-
mutatni.
(Mivel a lakcímkártya hátoldala tartalmazza a gyermek személyi 
azonosítóját, így elegendő azt bemutatni.) 
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bicskei Tankerületé-
nek igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

közérdekű felhívások, tájékoztatók

tájékoztatás
a magyar önkormányzatok

szöVEtségE fórumáról
Kedves Csákváriak! 
2013-ban új finanszírozási rendszer lépett életbe az önkormányzatoknál. 
Csákvár Önkormányzata - több száz önkormányzattal együtt - megdöb-
benve tapasztalta az idei költségvetés összeállítása során, hogy közel 71 
millió Ft lesz a hiány, melynek finanszírozása egyelőre központilag nem 
megoldott. 
Csákvár Képviselő-testülete tavaly 40 millió Ft-os költségvetési átdol-
gozást hajtott végre, mellyel a település költségvetése az akkori feltételek 
változatlansága mellett hosszabb távon is stabillá vált. Az új finanszírozási 
rendszer azonban a feltételeket jelentős mértékben megváltoztatta. 
Nemcsak Csákvárt érintette hátrányosan az új finanszírozási rendszer. A 
Magyar Önkormányzatok Szövetsége - mely önkormányzati érdekszövet-
ségnek Csákvár is tagja - több száz önkormányzatot szólított meg január 
közepén, kérve visszajelzésüket, ha a költségvetésüket hiánnyal tudják 
csak összeállítani. Csákvár is visszaküldte az észrevételeit írásban is, vala-
mint 2013.február 13-án is Gödöllőn, ahová a Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége költségvetési konferenciát szervezett. 483 résztvevő volt jelen 
a konferencián, a felszólalók kivétel nélkül jelezték, hogy az új finanszíro-
zási rendszer tervezése során egyedi szempontokat nem vettek figyelem-
be, és a költségvetést hiány nélkül összeállítani lehetetlen. 
A konferencián előadóként meghívott volt a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium és a Belügyminisztérium. A két delegált előadó jelezte, hogy a prob-
lémák jelzése folyamatosan érkezik hozzájuk, egyelőre összegyűjtik és 
elemzik, később tudnak megoldási javaslatot mondani. 
A konferencián magam is felszólaltam, hangsúlyozva az iparűzési adó 
kötelező beszámítási hányadának visszásságait, valamint az orvosi ügyele-
ti rendszer finanszírozási elégtelenségét. Az előadásokat követően az M1 
közszolgálati televíziós csatorna kérésére interjúban is megerősítettem a 
korábban általam elmondottakat (műsoron február 14-én 6:45-től volt a 
Ma reggel c. műsorban). 
Dr. Gémesi György, a szövetség elnöke záróbeszédében hangsúlyozta, 
hogy mielőbbi megoldást vár a minisztériumtól az oly sok önkormány-
zatot érintő financiális hiány megoldására. 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester
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“fuss, Hogy lépHEssEn!”
jótékonysági futóVErsEny a fogyatékkal élő

gyErEkEk mEgsEgítésérE.  
2013. április 20-án, szombaton egész na-
pos jótékonysági szabadidős sportrendez-
vényt szervezünk Csákváron.
A rendezvény háziasszonya Barabás Évi, 
az SOS-Gyermekfalu nagykövete, az RTL 
Klub népszerű műsorvezetője.
Az egész napos rendezvényt ajánljuk azok-
nak, akiket a futás szeretete ösztönöz, és 
mindazoknak, akik részesei szeretnének 
lenni ennek a nagyszerű össze fogásnak.
Helyszín: Csákvár, Szent Mihály tér
Versenytáv: 14 km.
Rajt 14 órakor.

Kategóriák: 
• egyéni (előnevezés esetén 2000 Ft, helyszíni nevezéskor 2500 Ft)
•  2 fős váltó (előnevezés esetén: 3000 Ft, helyszíni nevezéskor: 3500 Ft)
• 5 fős csapat (előnevezés esetén: 5000 Ft, helyszíni: 5500 Ft)

A rendezvény helyszínén 10 órától különböző a mozgással, sport-
tal, egészségünk megőrzésével kapcsolatos programokkal várjuk az 
érdeklődőket a téren, a szabadtéri színpadon, és az iskolában.
Lehetőség lesz a helyszínen a gyerekeket támogató jegyek megvásár-
lására, mellyel automatikusan részt vesznek a tombolasorsoláson, 
ahol értékes nyereményeket sorsolunk ki.

Bővebb információ: www.fusshogylephessen.hu

közérdekű felhívások, tájékoztatók

a rEndészEti kErEkasztal tájékoztatója
Értékelés az elmúlt évről és az ez évi feladatainkról.
A Rendészeti Kerekasztal februári ülésén áttekintettük a 2012 évben 
végzett munkánkat. Köszönetet mondunk mindenkinek, akik munkájuk-
kal is hozzájárultak, hogy az elmúlt évben nem nőtt az elkövetett 
bűncselekmények száma. Konkrét tételes tájékoztatást a képviselő tes-
tület márciusi ülése után adunk önöknek. Külön kiemelném, hogy az 
immár hagyományos Kerékpárkivilágítási akciónkban 28 fő vett részt, az 
akció végén három fő – Svanner Csilla, Bakonyi Istvánné és Györe Gergő 
tárgyjutalmat nyert. A lebonyolításban a Vas-Műszaki, a Gazda Bolt és a 
Németbolt munkatársai segítettek. Köszönjük munkájukat. Különdíjként 
az iskola kerékpáros szakköre a Németbolt ajándékát kapta.
A Rendészeti Kerekasztal ülésén résztvevők a 2013. év feladatait, 
lehetőségeit beszélték meg.
Vendégeink: Dr. Vörös Ferencné a Fejér Megyei Rendőr Főkapitányság 
Képviselője, Mahler Balázs az ECHO – Innovációs Műhely Képviselője 
a „Csillag Kapu” Bűnmegelőzési, Áldozatvédelmi és Mediácios prog-
ramot ismertette. Csákvár további húsz településsel együtt vesz részt 
a munkában. Az együttműködés sok területen hasznos lehet: pl. 
bűnmegelőzésben, ifjúságvédelemben fontos előadások megtartására 
biztosít lehetőséget, s az e területen tenni, dolgozni akarók szükséges 
szakmai ismereteket szerezhetnek. Képzések indulnak: e képzés a Miskol-
ci Egyetem internetes portálján (otthonról, karosszékből saját ütemezés 
szerint), vagy akár személyesen csoportban Székesfehérváron. Több in-
formációt a csakvar.hu honlapon találnak. Az RKA is várja, az érdeklődök 
jelentkezését. A későbbiekben lehetőségünk lesz idős, egyedülálló em-
berek számára egyéni biztonságtechnikai eszközökre pályáznunk.
Somné Vidinszki Erzsébet Rendőr ftörm. a Bicskei Rendőrkapitányság 
munkatársa a DADA és az OVI – ZSARÚ programokról adott tájékoztatást. 
Várhatóan a 2013-14 es tanévben alsó és felső tagozaton is indulhat okta-
tás, márciustól ismét indul az óvodai gyermekvédelmi program.
Az iskola igazgatója elmondta, hogy összevont szülői értekezlet kere-
tében február 22. én a szülőknek a drogokról és a megelőzésről tartottak 
szakemberek tájékoztatást.
Polgármester asszony is felajánlotta segítségét a program megvalósí-
tásához, és természetesen a Rendészeti Kerekasztal felvállalja a helyi 
szervezési és koordinációs munkát.
Kérjük segítő részvételüket. Együtt a biztonságosabb Csákvárért.

Setét Vilmos

FELHÍVÁS VETÉLKEDŐRE!
Csákvár Nagyközség Önkormányzata és a csákvári Rendezvényszervező csapat

 „Csákvár, és a csákvári  fazekasság története” 
címmel vetélkedőt hirdet minden lelkes, nyitott és bátor csákvári számára.

Jelentkezni 5 fős csapatokkal lehet alsós, felsős és felnőtt kat-
egóriákban. Várjuk családok, baráti társaságok, munkahelyi csapa-
tok és mindenki jelentkezését, aki szívesen vesz részt a vetélkedés-
ben.

A vetélkedő 2 fordulóból áll. 
Az első forduló kérdéseit interneten 2013. április 10–én kapják meg 
a csapatok, 
megoldás beküldési határideje, szintén interneten 2013. április 20. 
A döntő, második forduló 2013. május 18-án 10:00 órakor kezdődik.

Valamennyi döntős csapatot (5 fő + 1 fő kísérő) vendégül látunk a 
vetélkedő döntőjének napján egy ebédre. A Vértes Múzeumban, 
Fazekas emlékházban és az esterházy kastélyban egy idegenveze-
tésre, valamint egy ingyenes pusztabuszos kirándulásra.

Csákvár fazekas múltja „kötelez” bennünket e népi mesterség élet-
ben tartására az utókor számára. Több éve tartó erőfeszítések ha-
tására egyre szélesebb körökben válik ismét ismerté a csákvári faze-
kasság múltja és jelene.

Vetélkedőnkkel kulturális, turisztikai és szórakoztató programot kívá-
nunk biztosítani a megmérettetést vállaló csapatoknak, akik eközben 
megismerkedhetnek településünkkel, amely már a római korban is 
létezett, valamint a fazekasság történetével és szakmai fortélyaival.

Jelentkezéseket 2013. március 26-ig várjuk a csapat neve, tagjai 
és elérhetősége megjelölésével a következő
e-mail címre: rendezvenycsakvar@gmail.com
postai cím: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Szmolkáné Bene 
Ibolya 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

További kérdés esetén fordulhatnak Szmolkáné Bene Ibolyához a rendezveny-
csakvar@gmail.com e-mail címen, vagy a 20/547 9611 telefonszámon.

intézményi hírek - floriana könyvtár

Könyvújdonságainkból
Andrea Wandel: Vakáció a Napsugár tanyán
Angela Royston: A világ 100 orvosi felfedezése
Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza újabb kalandozásai
Sütő András: Volt egyszer egy édesszájú medve
Johanna Spyri: Heidi nem tanult hiába
Balázsy Géza: Manódombi huncutok
Csukás István: Pom Pom meséi
Dobozi Eszter: Sánta Kata
Bódi Zoltán: Infoszótár
Mesélj nekem, Nagymami!
Óvodába járok

AsztAlIteNIsz
Publo Csákvár TC – Erzsébeti Hajós DSE  13:5
Publo Csákvár TC – Szondi SE  6:12
Vonyarcvashegy - Publo Csákvár TC  1:17
Publo Csákvár TC – Gyenesdiás ASE  12:6

Egyéni:
Országos Senior női asztalitenisz bajnokság összevont MAGYAR BAJNOKA:
Schneiderné Máhli Ibolya

A Dunaújvárosban rendezett György Sándor Emlékverseny újonc I. 
kategóriában aranyérmes: Fülöp Zsombor. Ugyanezen a versenyen 
serdülő párosban Fülöp Zsombor a dunaújvárosi Tóth Renátóval szintén 
aranyérmet nyert.

intézményi hírek - tersztyánszky sportközpont

Ki kicsoda a Bibliában
Harry Potter pszichológiája
Világörökségek enciklopédiája
Buddhista regék és mondák



apróHirdEtés

Előnevelt csirke megrendelhető 
március 16-ra /tarka+húscsirke/
április 27-re  /tarka/
május 11-re /tarka+húscsirke/.
Csákvár, Kenderesi u. 23. Tel: 
22/354-245     06-20/564-9654

Kert talajmarózást /rotálást/ vál-
lalok.
 Érd.: Fazekas 06-20/585-3776

ERDŐT, LEGELŐT VÁSÁROLNÉK 
Csákváron. Kérem, mielőbb keres-
sen meg hétköznapokon 10 és fél 7 
között a klaudia.kis@blackice.com 
e-mail címen, vagy a 06-1-266- 
5010–es telefonszámon!

Matrac - új olasz DORMIR 160 x 
200 - belső csomagolása bontatlan! 
ELADÓ.
Érd: 06-30/5020-594

Angol alapszintről induló csoportba 
még egy-két fő jelentkezését várjuk  
délelőtti órákra.
Érd.:06-20/487-7184

köszönEtnyilVánítás

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik Bakonyi Jánosné 
temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, gyászunk-
ban bármilyen módon osztoztak. 
Külön köszönetünket fejezzük ki a 
Római katolikus Szeretetszolgálat 
minden dolgozójának áldozatos 
munkájáért.

Gyászoló család
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tV, intErnEt és tElEfon
a káBElsat-2000 kft-től!!!

SZERETNE SPÓROLNI? - CSÖKKENTSE ELŐFIZETÉSI DÍJÁT
DUPLA CSOMAG (TV+INTERNET) VAGY

TRIPLA CSOMAG (TV+INTERNET+TELEFON) KEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉVEL, KÉT ÉV HŰSÉGNYILATKOZATTAL!

BElépési díj: 0 ft
Dupla csomagok (kábeltelevízió és internet) már 3360 Ft-tól

Tripla csomagok (kábeltelevízió, internet, telefon) már 4010 Ft-tól

Az akció feltételeiről érdeklődjön a következő elérhetőségeinken:
Telefon: (22) 503-259 (9-17 óráig)
Üzletkötő (20) 541-3711 (Mészáros Sándorné)
Email: kabelsat@kabelsat.hu

HírmondóCsákvári -Bodméri

Kiadó: 
Csákvár Nagyközség és Bodmér 

Község Önkormányzata
Készült: G és G Nyomda Bt.

Székesfehérvár, Homoksor 18.
Tel./Fax: (22)338-674

E-mail: gesgnyomda@freemail.hu
Szerkesztő-bizottság elnöke:
Mészárosné Ágoston Ildikó
Szerkesztő bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Knausz Imre

Szmolkáné Bene Ibolya
Tamásné Metlágel Ildikó

E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: március 20.

2013. április 16-án 18.30 órai 
kezdettel gépjárművezetői tan-

folyam indul a könyvtárban.
 Információra ajánljuk a

www.stift90.hu 
honlapot.

Jelentkezni és érdeklődni 
az 582-016 telefonszámon, 

vagy személyesen a könyvtárban 
lehet.

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

ingyEnEs ECdl tanfolyam indul!
Jelentkezési határidő: 2013. március 18.
A tanfolyam 104 óra időtartamú.
A képzésre hetente két alkalommal: 2x4 tanórában, csütörtökön, 
és pénteken kerül sor az Gróf Esterházy Móric Általános Iskolában, 
késő délutáni időpontban.
A képzés ingyenes, de önrészként a 45 év alatt a tanfolyamdíj 5%-
át, 45 év felett pedig 2%-át be kell fizetni, amely összegeket sik-
eres vizsga esetén visszatérítenek. (A tanfolyam teljes költsége 
90000 Ft lenne ennek 5%-a 4500 Ft és 2 %-a 1800 Ft.)
Érdemes a jelentkezést alaposan megfontolni, mert csak sikeres 
vizsga esetén kapja vissza a befizetett összeget a jelentkező. 
A jelentkezőknek jelenléti ívet kell minden alkalommal aláírni.
Csak kellő számú jelentkező esetén indul el a tanfolyam.

Érdeklődni és jelentkezni: Szmolkáné Bene Ibolya
20/547 9611 rendezvenycsakvar@gmail.com

figyElEm

Felhívás civil szervezetek számára
a személyi jövedelemadó

1% felajánláshoz
Várjuk azon csákvári civil szervezetek jelentkezését 
a
hirmondo.csakvar@gmail.com e-mail címre, me-
lyek számára a személyi jövedelemadó 1% felajánl-
ható.
A felhívásra válaszoló szervezetek listáját a Hír-
mondó áprilisi számában jelentetjük meg.

Határidő: március 20.


