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Csákvár Önkormányzat beszámolója

A képviselő-testület 2011. szeptember 29-i nyilvános és zárt,
valamint 2011. október 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén
végzett munkájáról
A képviselő-testület szept. 29-i nyilvános ülésén az alábbi határozatokat hozta:
● Elfogadta a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket.
● Megrendelte a felszíni csapadékvíz elvezetési pályázat benyújtásához szükséges
kiegészítő tervezési munkákat a SZÉL-VÍZ Bt-től, melyre 100.000,- Ft+ÁFA összeget
biztosított a 2011. évi költségvetés tartaléka terhére.
● Döntést hozott arról, hogy az oktatási intézmények energetikai auditját készítő
Perneky Mérnöki Iroda részére a teljesítési határidő be nem tartása miatt a vállalkozói díj 10 %-kal csökkentett mértékét sem fizeti ki.
● Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének I. féléves
végrehajtásáról szóló beszámolót.
● Elfogadta - a gyermekek védelméről szóló 9/2009. (IV. 29.) rendelet módosításával - a bölcsődei ellátás intézményi térítési díját, melynek mértékét bruttó
575,- Ft/fő/nap összegben határozta meg.
● Jóváhagyta a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde módosított Szakmai Programját,
Felvételi Szabályzatát, valamint az Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatát, valamint megválasztotta az Érdekképviseleti Fórum tagjának Dornyiné Eigner
Ágnes képviselőt.
● A helyi adórendelet felülvizsgálata érdekében intézkedéseket tett a rendelet módosítás előkészítéről. Felkérte a jegyzőt, hogy folytassák a megkezdett adatgyűjtést.
A Képviselőtestület a 2012. január 1-től hatályba lépő adótörvény ismeretében ad
iránymutatást a helyi adórendelet módosítására.
● A Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézményeként működő
Csákvári Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel kötött oktatási megállapodást
módosította a 2011/2012. tanév első négy hónapjára biztosított céltámogatás
összegének meghatározása miatt.
● Elfogadta a Gondozási Központ és Idősek Otthona Szakmai beszámolóját.
● Döntött LEADER pályázatok benyújtásáról.
● A pályázatfigyelő-pályázatíró kapcsolat kialakítására kiírt pályázat nyertesének az
ECC Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Kft-t jelölte meg.
● Oszoli Tibor szállítási vállalkozó kérelmére -a móricmajori és a testnevelés órákra
történő iskolai személyszállítási szerződés módosítása érdekében- döntött az üzemanyag ár kompenzáció biztosításáról, mely összeggel a Csákvári Kulturális és
Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi támogatását megemelte.
● A csákvári honlap megújítása érdekében bemutatott dizájn tervet a
képviselőtestület elfogadta. A jelenlegi honlap üzemeltetőjével a szerződést 2011.
december 31-ig meghosszabbította.
● Felhatalmazta a polgármestert a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési
Kft-ben lévő -több önkormányzat tulajdonosi közösségének tulajdonában álló-,
Csákvár Nagyközség Önkormányzata által képviselt 8,5%-os mértékű üzletrész
piaci alapon, legalább 739.000,- Ft vételáron történő értékesítésére.
● Megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező, a Sirály Kft. által bérelt Kastélypark 3. szám alatti, valamint az önkormányzat tulajdonában álló és fenntartásában működő Szent István u. 13. szám alatti épületek közös hasznosításának
lehetőségét és az ezzel kapcsolatos üzleti tervet jóváhagyta. Felhatalmazta a polgármestert és a Gondozási Központ és Idősek Otthona vezetőjét a Fejér Megyei
Szent György Kórházzal, illetve ingatlan-befektetőkkel történő tárgyalásokra.
● Haszonbérleti szerződést kötött egy év időtartamra Pálinkás Károly Csákvár, Dobogóhegy 2330. szám alatti lakossal az önkormányzat tulajdonában lévő Nagyhegy
2442 hrsz,-ú legelő művelési ágú földterületre.
● A móricmajorban új buszváró létesítésére irányuló kezdeményezést nem támogatta. A móricmajori lakosok bevonásával községszépítési nap keretében
lehetőséget biztosított a meglévő épület rendbetételére.
● A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesületnek a 2011. évi költségvetésében a karbantartási keret terhére biztosította a csőtörés miatti felújítási költség fedezetét.
● Együttműködési megállapodást kötött a Spiller Kft. képviseletében eljáró Nagy
Sándor ügyvezetővel. A megállapodás elsődleges célja a község lakosai számára
újabb szórakozási lehetőség biztosítása, továbbá az adventi hagyományok
megőrzése, valamint egyéb ünnepségek színvonalas megrendezéséhez szükséges
nagyobb rendezvényterem biztosítása.
● Felkérte az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetőit, hogy
készítsenek tájékoztatót az intézmények működéséről, kötelező és önként vállalt

feladatairól, az ezeket meghatározó személyi- és tárgyi feltételekről. Vázolják fel
a szakmai és pénzügyi problémákat, s lehetőség szerint tegyenek racionalizálási
javaslatokat.
● Jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő
költségvetési szervek közötti pénzügyi- gazdasági munkamegosztásról szóló megállapodást.
● A SOSO Földszer Kft. tulajdonában álló 1946/11 hrsz-ú belterületi ingatlanra
visszajegyzett, Csákvár Nagyközség Önkormányzata által előírt beépítési kötelezettség Bicskei Körzeti Földhivatalnál vezetett ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez
hozzájárul, amennyiben a társaság ügyvezetője a tömbbelső szabályozási tervének
módosításával kapcsolatban létrejött megállapodást aláírva visszaküldi az önkormányzat részére.
● Az IMMOVÁR Kft. kérelme alapján úgy döntött, hogy a társaság által kiépítendő
tűzcsapok üzemeltetésének költségét finanszírozza.
● Vállalta, hogy a móricmajori út felújításához a 2012. évi költségvetésében elkülönít 375.000 Ft-ot, melyet a Csákvári Zrt-nek megtérít.
● Elfogadta a Csákvári Torna Klub „Ifjúsági szálláshely kialakítása Csákváron” című
projekt keretében megvalósuló beruházásról készített tájékoztatót.
● Elfogadta a csákvári szennyvíztelep és hálózat bővítés döntés előkészítő dokumentációját, a kivitelezést pályázati úton szándékozik megvalósítani. Döntött a
szennyvíztisztító telep épülete tetőszerkezete javítási költségeinek vállalásáról.
● Módosította 2011. október hó 1. napjától a szennyvízhálózatba bekötés díját,
melyet bekötésenként 60.000,- Ft összegben határozott meg.
● A képviselőtestület hozzájárult, hogy Libényi János emlékére felállítsanak egy
fából készült emlékoszlopot az önkormányzat tulajdonát képező Kastélyparkban.
● Döntést hozott arról, hogy a „Kerekítő Klub” foglalkozásai a Floriana Könyvtár
épületében kerüljenek megtartásra.
● Az önkormányzat tulajdonában évek óta raktáron lévő 4 db kandeláber felállítását határozta el 2011. október 23-i határidővel. A megvalósításhoz 300.000.Ft-ot biztosított más célra elkülönített, fel nem használt költségvetési keretéből.

A Képviselő-testület a szept. 29-i zárt ülésén az alábbi határozatokat hozta:

● Meghosszabbította a Szent István u. 1/3. szám alatti lakás bérletére vonatkozó
szerződést.
● Szabó Mihály és Kunstár Béla részére Csákvár Biztonságáért Emlékplakettet
adományozott.
● Önkormányzati intézménytől való nyugdíjba vonulása alkalmából Botka Istvánné, Páll Józsefné, Dezső Imréné, Mészáros Lászlóné, Mészáros Sándorné és Bálint
Györgyné részére Csákvár Közszolgálatáért Díjat adományozott.
(Az emlékplakettek és díjak átadására a 2011. október 23-i községi ünnepségen
került sor.)
● A 13. életévüket betöltött leánygyermekek HPV vírus elleni védőoltása költségeinek átvállalását határozta el a 2012. évi költségvetése terhére.

A képviselőtestület okt. 13-i rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi döntéseket hozta:
● Döntött a szennyvízhálózat- és telep bővítés előkészítésére irányuló pályázat
benyújtásáról annak érdekében, hogy a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú „A szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása” pályázati konstrukción belül Csákvár Nagyközség Önkormányzata szennyvízelvezetés bővítése- és szennyvíz tisztító telep
bővítése és korszerűsítése elnevezésű pályázaton sikerrel indulhasson. Az igényelt
költségek tekintetében 23.100.000,- Ft+ÁFA összegű előkészítési költség szükséges. Az igényelt támogatás 85 %-os mértékű. Az önerőt, mely 3.465.000,- Ft+ÁFA
összegű, a testület a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja.
● Döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozásról.
● Döntés született arról a kezdeményezésről mely szerint a belgiumi Anthisnes
településsel községünk testvértelepülési kapcsolatot létesít.
● Döntést hozott a Sirály Kft. által bérelt önkormányzati ingatlan hasznosítása
érdekében pályázat kiírásáról. Felfüggesztette a Kastélypark 3. és a Szent István
u. 13. szám alatti épületek közös hasznosításáról szeptember 29-i ülésen hozott
határozatának végrehajtását.
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 2011. november 24-én 15.00 órai kezdettel
tartja.					
Nagyné John Ágnes
				
Önkormányzati irodavezető
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Bodmér önkormányzat beszámolója
Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete szeptember 27-én megtartott rendkívüli
üléséről
● A szeptember 27-i rendkívüli ülésre azért került sor, mert ahogy már az
októberi hírmondóban is jeleztem a Felszíni vízelvezetési pályázat írásával
kapcsolatban problémák adódtak. Új pályázatíróktól kértünk be ajánlatokat és úgy döntöttünk, hogy a pályázat megírásával a BODMÉR BT.-t bízzuk meg. A pályázat beadásának feltétele: a Képviselő-testületnek tanúsítani kell, hogy az önrészhez szükséges forrás egy része rendelkezésre áll.
Más részét az EU Önerő Alapba beadott pályázat útján kívánjuk elnyerni.
Kötelezettséget vállaltunk az önrész költségvetésben történő elkülönítésére. A pályázat megírása megfeszített tempóban sokszor napi 20 óra

munkával elkészült, október 3.-ára határidőre be is lett adva. A befogadás
visszaigazolása megtörtént.
● Bodmér Község 700 éves történetének feldolgozása tovább folytatódik. Riportok készültek idős emberek elbeszéléseiből. Köszönjük mindazoknak a fáradozását, akik ebben részt vettek. A könyv megjelenéséhez
az 1 milliós támogatáshoz a pályázat megírása, illetve annak beadása
megtörtént.
● A Képviselő-testület soron következő ülését 2011. november 30-án
15.30-kor tartja, az ülés nyilvános, melyre minden érdeklődőt hívunk és
várunk.
			
Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

Polgármesteri Hivatal tájékoztatói

CBA áruház nyílik Csákváron
Évek óta fennálló igény volt a lakosság részéről, hogy Csákváron
nagy bevásárlásra is lehetőséget adó áruház legyen.
A tavalyi önkormányzati választások idején már tudott volt, hogy a
Széchenyi utcai kertekre nyíló ún. tömbbelső adna otthont ennek
a beruházásnak. Erről lakossági fórumot is tartottunk az érintettek
részvételével tavaly decemberben.
Valamilyen okból végül nem találták megfelelőnek a tömbbelsőt,
a tárgyalások megszakadtak. Ekkor kereste meg az önkormányzatot egy CBA üzemeltető partner azzal, hogy egy főút mellett lévő
telket
keresnek.
Legalább fél hektár
egybefüggő területre volt szükségük.
Kérték az önkormányzat segítségét.
Egyszerre több gond
is felmerült a telkek
keresése során. Az
önkormányzatnak
nincs telke. Településünkön belterületen, főút mellett
(azaz a Széchenyi
és a Kossuth utca
mentén)
fekvő,
egybefüggő fél hektár területű telekingatlan nincs. Alapvető szempontja volt az önkormányzatnak,
hogy ha lehetőségünk van a beruházás elhelyezésére, akkor ne
teremtsünk közvetlen konkurenciát a már régóta működő, több
alkalmazottat foglalkozató kisboltoknak.
Megnéztük a Széchenyi utcai telkek méretét, és kiderült, hogy az
átlagosnál nagyobb méretűek, és két telek együttes területe több,
mint fél hektár. Már csak két, egymás mellett fekvő eladó házat
kellett találnunk. Szerencsére ez is sikerült: a Széchenyi utca végén
két igen rossz állapotban lévő ház állt egymás mellett, melyet az
önkormányzat közvetítésével a befektetők megvásárolhattak.
Nemcsak a sikeres alku során, hanem az adásvételi szerződés
megkötésekor is segédkezett a Polgármesteri Hivatal, hiszen a
befektető ügyvédje és az eladók az egyik hivatali tárgyalóban írták alá a szerződést. A beruházás teljes folyamatában igyekeztünk
segítséget nyújtani. A CBA toborzó felhívását a község megjelentette saját honlapján is, illetve bármely érdeklődő papír alapon
is beadhatta az önéletrajzát a Polgármesteri Hivatal titkárságán,
ahonnan elektronikusan továbbítottuk a pályázatot.
A lakosság vásárlási szokásai eddig úgy alakultak, hogy a mindennapi bevásárlást a közeli kisboltban intézték, a heti nagy bevásárlást pedig a Székesfehérváron vagy Bicskén lévő nagy áruházakban. A CBA megnyitása után már nem kell elutazni valamelyik
környékbeli városba, hanem a nagy bevásárlás is elintézhető lesz
településünkön. A mai üzemanyagárak mellett ez sem elhanyagolható tényező, az utazási idő megtakarítását nem is számítva.

A CBA a lakosság vásárlási lehetőségeinek bővítésén túl még
néhány fontos dolgot jelent: új munkahelyek jönnek létre, és
bővülnek a helyi vállalkozók beszállítási lehetőségei. Reményeink
és számításaink szerint az új vállalkozás a helyi adóbevételeket is
jelentősen növeli majd.
Az önkormányzati segítség első gyümölcsei már az augusztus 20-i
ünnepségen is láthatók voltak, hiszen a leendő CBA üzemeltető
fizette a tűzijátékot.
Meghívtuk a képviselő-testületi ülésre mind a beruházást készítő
kivitelezőt, mind
pedig a leendő
üzemeltetőt, hogy
adjanak
hivatalos
tájékoztatást
a beruházás állásáról.
Eszerint
mintegy
1000
m2-es
épületet
építenek,
eladótere kb. 600
m2 lesz, előtte
elegendő
számú
gépjármű
parkolóval. Tájékoztatásuk
szerint
az
áruválaszték
és a felépítés hasonló lesz a bicskei CBA-hoz. Kb. 20-22 fő munkavállalót foglalkoztatnak majd.
Mintegy 6.000 féle termék lesz az üzletükben az általuk üzemeltetett élelmiszer áruház részen, és kisebb háztartási elektronikai
eszközöket is árulnak majd. Már keresik a csákvári beszállítókat
árukészletük változatosabbá tétele érdekében. Lesz továbbá külön zöldséges és hentes pult, és egyéb üzlethelyiségek, melyeket
vállalkozók fognak üzemeltetni. (A leendő beszállítók, illetve külön üzlethelyiséget üzemeltetők részére a csákvári CBA üzemeltető
elérhetőségeit a www.csakvar.hu oldalon közzétesszük.)
Az üzletet december első hetében kívánják megnyitni. Reméljük,
mindenki megelégedésére.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy...
...szeptember 13-án megérkezett Ballon Zoé a
Haraszt utcába.
...szeptember 19-én megérkezett Szabó Sándor
Nimród az Akadémia utcába.
...szeptember 22-én megérkezett Kutrik Bodond
a Fecske utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket Csákváron!
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók
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Intézményi hírek - Esterházy Iskola

Tévhitek és a valóság a fejtetűről

VERSENYEINK

A fejtetvek előfordulása elsősorban a gyermekközösségekben évről évre
visszatérő jelenség, mely közvetlen érintkezés útján terjed. Gyermekeknél a mindennapos játszás során összeér a kis fejük , vagy közösen
használt tárgyak esetében is előfordulhat a fertőződés. PL: közös sapka,
fésű használata során.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal tájékoztatására hivatkozva szeretnénk
felhívni a lakosság figyelmét, hogy a fejtetvek 30 évente szaporodnak el
nagy számban, és most jelenleg hazánkban ez az elszaporodás figyelhető
meg. Tévhit, hogy a fejtetű csak rossz szociális helyzetű családoknál
fordul elő. A fejtetű nem válogat, fejtetűvel bárki megfertőződhet. A
fejtetű a vért keresi a hajas fejbőrön. A fejtetű fertőző betegséget nem
terjeszt! Ártalmuk elsősorban a viszketés, és ennek következményeként
bőrgyulladás alakulhat ki. Nem szégyen, ha valaki megfertőződik, de
nem szabad titkolni és kezeletlenül hagyni. Az óvodákban, iskolákban
a védőnők negyedévente szűrik a gyermekeket, de jelzés esetén soron
kívüli vizsgálatra is sor kerülhet.
A fejtetvesség megelőzésében elsődleges szerepet játszanak a szülők.
A mindennapos, rendszeres hajápolás során könnyen, észrevehető és
idejében kezelhető a fejtetű. Az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény 73
paragrafusa is kimondja, hogy a fertőződött személy fertőtlenítése a közvetlen képviselőjének a feladata, vagyis a szülőé. Megelőzési és kezelési
lehetőségre napjainkban számos termék áll rendelkezésünkre, melyeket
drogériákban és a gyógyszertárakban megvásárolhatunk. Tetűirtó szerek
pl: Nittyfor, Nix ,Novoped, Parasidose, Paranit, Nyda, Pedex. Ezek közül
több termék megelőzésre is alkalmas.
Molnár Aranka
védőnő

Bicskén körzeti diákolimpia versenyen
1. korcsoportos labdarúgóink 1. helyezést értek el. A csapat
tagjai: Illés Kende, Borsos Patrik, Szabó Bence, Janky Bendegúz, Szajkó
Levente, Fehér Bence, Knausz Kornél, Hrna Dániel, Rabi Mátyás, Tóth
Zsombor
3. korcsoportos csapatunk 2. helyezést ért el. A csapat tagjai:
Dencinger Norbert, Martin Dávid, Illés Balázs, Takács Gábor, Kónya
Márk, Györök Tamás, Tuza Dávid, Illés Sebestyén, Szabó Csaba, Schneider Dávid, Sitkei Dániel, Illés Kende

Ismét lesz Csákváron Betlehem
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy Katonáné dr. Venguszt Beatrix és
Nagy Sándor tárgyalásai eredményeként ismét felállítható lesz a katolikus
templom kertjében a betlehemi jászol az adventi időszakban.
Mint ismeretes, a betlehem a Csákvári Foltvarró Kör önzetlen munkája,
valamint több vállalkozó és magánszemély együttes segítsége révén létesült. Sajnos szétverték a vandálok, ezért a Csákvári Római Katolikus Egyházközség úgy döntött, a tavalyi évben nem adja meg erre a felháborító
tettre a lehetőséget sem, és nem lesz betlehem.
A betlehemi jászolt az egész község hiányolta. Ezért Nagy Sándor vállalta,
hogy az adventi időszakban a betlehem éjszakai őrzéséről gondoskodik. A Képviselő-testület üdvözölte a gondolatot, és kéri, hogy a korábbi
közreműködők, valamint az egyházi felekezetek fogjanak össze ismét a
csákvári betlehem idei felállítása érdekében.

Volt egyszer egy IKSz klub
A rendszerváltás után több mint tíz évig működött az IKSZ (Ifi klub) a
jelenlegi rendőrőrs helyén. Kíváncsiak vagyunk mi történt azóta az odajáró fiatalokkal. Találkozzunk, beszélgessünk és legyen egy jó nosztalgia
buli. Kérjük akkori tagjainkat, jelezzék, ha részt kívánnak venni. Jelentkezni a régi klubvezető telefonszámán +36302466106 és Sevila1957@
gmail.com e-mail címen lehet napközben, akinél a rendezvény előzetes
költségét (kb. 1.000 Ft-ot) is be lehet fizetni.
A klubtalálkozó időpontja: 2011. november 26. 18.00
Helye: Közösségi ház Csákvár, Szabadság tér.
Üdvözlettel: Setét Vilmos

Felhívás
Rövidülnek a napok, ködös sötét reggelek és esték következnek. Az
előző évhez képest jelentősen nem csökkent a kivilágítatlan kerékpárok száma. Kérjük a kerékpárok felkészítését a téli viszonyokra.
Ezért idén is meghirdetjük nyereménysorsolásunkat: aki az akciós
időszakban kerékpár világítási készletet vásárol a Rendészeti Kerekasztal emblémájával ellátott boltban, készletéhez nyereményszelvényt kap.
Az akció november 15.-től december 14.-ig tart.
A nyeremények kisorsolása a Képviselő-testületi ülésen, várhatóan
december 15-én lesz. Tájékoztatás utána a „Csákvár TV”- ben.
Biztonságos közlekedést kíván: Rendészeti Kerekasztal Csákvár

UTÁNPÓTLÁS KÉZILABDA
Az edzőtáborok után U-9, 10, U-14-es csapatunk is elkezdte szereplését
a különböző tornákon. A kisebbek (Hibácska Blanka, Füzes Angelika,
Oszoli Evelin, Kókány Krisztina, Sárvári Krisztina, Kovács Barbara,
Goldschmidt Rebeka, Márkus Orsolya, Jankovics Alexandra) az igen
rangos Cell-kupán 4.helyen végeztek. A Tatabánya által rendezett Interballkupán 2.helyezést értünk el. A torna legjobb kapusa a rendkívül tehetséges Hibácska Blanka lett, aki két mérkőzésen nyolc büntetőt hárított! A
mezőnyben Kókány Krisztina, Oszoli Evelin és Sárvári Krisztina játszott
igen gólerősen.
A győri ETO által létrehozott kézisuli bajnokságban csapatunk többek között
a veszprémi Padányi kiütésével tette le a névjegyét. A bajnokságot 40x20as teremben rendezik, kicsinyített kapuval, bőrlabdával, 6+1-es létszámban.
Nagyobb csapatunk a tavalyi sikerek után (Régió bajnokság 1. hely,
Győrújbarát U-13 harmadik hely) a felújított gánti sportpályán rendezett
felkészülési tornán 2. lett. (Németh Orsolya, Csákány Ramóna, Némedi
Rita, Kaiser Alexandra, Fehér Vivien, Somogyi Alexandra, Herczog
Boróka, Héring Edina, Máhr Barbara, Máhr Evelin, Hardi Dominika,
Caroli Andrea, Orbán Dorina). Számukra igazából most kezdődik a szezon, hisz két utánpótlás bajnokságnak is résztvevői lesznek.

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár
Könyvújdonságainkból
Carol Matthews: Csokoládéimádók diétája
Gábor Emese: Rovásírás gyermekeknek
Frank Júlia: A legfinomabb vegetáriánus ételek
Susan Wiggs: A csillagok lánya
Négy évszak a lakásban: otthonunk kedves, varrott díszei
Agatha Christie: Nem csalás, nem ámítás
Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája
A nyelvrokonságról
Tracy Hogg: A suttogó titkai II. A kisgyermek nevelése
Bohókás textiljátékok
Ljudmila Ulickaja: Szonyecska
Wilbour Smith: Elsötétült nap
D´Avenia: Fehér mint a tej, piros mint a vér
Deborah Harkness: a boszorkányok elveszett könyve
A könyvtár az 1996 év CXXVI. trv. 6§ (3) bek. alapján közli, hogy a 2010
évben az 1%-os adófelajánlásokból befolyt 88.237 Ft-ot 2011. évre
tartalékolta egy új számítógép vásárlásához.
Köszönjük minden felajánlónak, hogy segítik könyvtárunkat.
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Timáék kertészeti árudájának ajánlata!
● gyümölcsfák

● műtrágyák, virágföldek

● díszcserjék, díszfák

● szarvasmarhatrágya

● örökzöldek, kaktuszok

● fenyőkéreg

● thuják több méretben és fajtában ● csemetevédőháló
● rózsák, virághagymák

● ültetőedények, kaspók

● szőlőoltványok

● vázák, dísztárgyak, táskák

● sziklakerti növények

● selyemvirágok

● vetőmagok stb.

● mécsesek stb.

Már most gondoljon az ünnepekre!

Nálunk időben vásárolhat a koszorúk, asztaldíszek, játékok,
ajándékok valamint karácsonyfadíszek széles választékából.
Szívesen várunk minden kedves régi és új vásárlót.

Tisztelettel: Tima János Csákvár, Parksor 14.
Telefon: 354-092
Mobil: 06-30/7094-021
Hétfőtől-Péntekig 14-18 óráig
Szombaton 8-11 óráig
*Árudánk a Damjanich utcáról nyílik!*

Kedves Vásárlóink!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy
a Szent Vince utcai piac egyre bővülő árukínálattal
továbbra is a már mindenki által megszokott
heti rendszerességgel
csütörtök délelőttönként üzemel.
Továbbra is nagy szeretettel várom a helyi és vidéki
árusokat, őstermelőket illetve vásárlókat.
						
Csuta Zsolt,
a Szent Vince utcai piac üzemeltetője

SZÉPÜLNI, KIKAPCSOLÓDNI VÁGYÓK!

Szeretettel ajánlom az exkluzív olasz THALMER THALASSO kozmetikai
arc és testkezeléseket, melyek a tenger értékes hatóanyagaival ápolják,
fiatalítják a bőrt, és formálják, karcsúsítják az alakot.
Várom Kedves Vendégeimet frissítő, izomlazító, indiai, csokoládés, és 90
perces lávaköves masszázsra, valamint HANGMASSZÁZSRA tibeti tálakkal, mely kellemes meditatív ellazulást biztosít, illetve jótékony hatású hiperaktív, koncentrációs és mozgás koordinációs problémákkal
küzdő gyermekek számára is!

AJÁNDÉKUTALVÁNY
KAPHATÓ!
Sepsi Krisztina

APRÓHIRDETÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Székesfehérvári 53 nm-es lakás Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Kovács Imréné szül.
eladó.
Ódor Évát utolsó útjára elkísérték,
Érd: 06-20/6200522
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
Díszfák, díszcserjék termelőtől, részvétükkel fájdalmunkat enyhítesmaragd thuja 60/80 1000.- Ft,
ni igyekeztek.
80/100 1.500.- Ft.
Gyászoló család
Magyar Zsolt Lovasberény
70/387-57-55
Köszönetünket fejezzük ki
mind-azoknak, akik szeretett
Eladó: kerítéshez betonoszlopok
kislányunkat Tamási Erikát
megszűnt szőlőből, egy műszaki
utolsó útjára elkísérték,
hibás Simpson motorkerékpár,
sírjára virágot, koszorút
kedvező árakon, kerti traktorhoz
helyeztek, részvétükkel fájutánfutó 2 mázsás teherbírással,
dalmunkat enyhíteni igyeigen jó állapotban.
keztek.
Érd.: 255-170 déli vagy esti órákban
Gyászoló család
FIGYELEM!
Mielőtt hirtelen döntene a gépjármű
felelősség biztosításának váltásán, forduljon helyi szakemberhez!
Nálunk több biztosító ajánlatából választhat!
Személyes tanácsadással segítünk dönteni!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Németh Lászlót
utolsó útjára elkísérték. Hálás szívvel köszönjük az Idősek Otthona
dolgozóinak a gondos ápolást.

Pumi és Pumesz BT

Csákvár, Battyányi u 2/a
Tel./fax: 22/354-333
Mobil: 06-20/9357-346
06-20/5924-925
E-mail: pumiespumesz@gmail.com

Kedves Lányok, Hölgyek!
Újra kezdo hastánc!
Szeretettel várok minden
érdeklodot szerdánként
17:30-kor a Béke 10-ben!
Kor és alkat nem számít!

A hastánc segít noiességünk
kiteljesítésében, önbizalmunk
erosítésében,és hosszútávon kiváló
alakformáló.
Még pár hétig lehet csatlakozni!

Érd.: Sepsi Krisztina
Tel.: 06-20-321-4117

Csákvár, Béke u. 10. Tel. : 06 20 3214-117

Ivanics Szilárd
kőfaragó
Vállalom:
kripták készítését
●

használtruhabolt

egyéniség és elegancia
E GY E DI - , E L E G Á NS - , MÁ R K Á S - , A NG OL

műkő-, márvány-, gránit sírkövek,

●

Angol rózsA

sírkő tisztítást, felújítást

Garanciával, részletfizetési
lehetőséggel!
Csákvár, Temető u. Tel: 36-20-9362712

Helyesbítés: az októberi lapban tévesen jelent meg a telefonszám.

HA S Z NÁ LT RUHÁ K K I V Á L Ó MI NŐS É G BE N

AZ ŐSZ CSODÁLATOS SZÍNEIT
MEGTALÁLJA NÁLUNK

Őszi-, téli ruhák gazdag választékát kínáljuk
minden korosztálynak.
Különleges ajánlatunk:

Vaxos-, vízálló kabátok minden méretben.
Színes asztalterítők, függönyök, sötétítők,
ágyhuzatok és ágytakarók közül választhat,
hogy lakása hangulatosabb legyen.
Címünk: Csákvár, Kertész utca 15. NYITVATARTÁS
H-P: 9-11;14-17
Honlap: www.angolrozsa.hu
Szo.: 9-12
Szeretettel és tisztelettel:
Vasárnap:
ZÁRVA
Árki Tünde (0620)2299-242

Hírmondó
C s ák vár i-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: november 20.

