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Csákvár Önkormányzat beszámolója

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.
február 27-i nyilvános ülésén végzett munkájáról
A képviselő-testület 2012. február 27-i nyilvános ülésén az alábbi határozatokat hozta:
● Elfogadta a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket.
● Döntött annak a megállapodásnak az aláírásáról, mely szerint az önkormányzat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság tulajdonában lévő Lada
Niva típusú terepjáró gépjármű üzemben tartását 2012. évi költségvetése
terhére 475.000 Ft összegben támogatja (360.000 Ft összeget üzemanyag
költség, 90.000 Ft-ot javítási költség, illetve legfeljebb 25.000 Ft összeget
nagyjavítási költség fedezetére biztosít).
● Elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról és ennek keretében a 2011. évi adóhatósági munkáról szóló beszámolót.
● Elfogadta a bölcsődei csoport működéséről szóló beszámolót.
● Kinyilvánította szándékát a Gondozási Központ és Idősek Otthona intézmény szervezeti keretében - a Mese-Vár Óvoda épületében - működő
bölcsődei csoport átszervezésére vonatkozóan azzal, hogy a bölcsődét
2012. július 1-jei hatállyal az óvoda intézményi keretén belül, többcélú
intézmény szervezeti megvalósítással kívánja működtetni.
● Elfogadta a Polgármesteri Hivatal, a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola, a Mese-Vár Óvoda, a Gondozási Központ és Idősek Otthona, valamint a Floriana Könyvtár Alapító Okiratának módosítását, melyet a 2012.
évi szakfeladatrend változása indokolt. Ugyanezen okból, illetve az új államháztartási törvény előírásai alapján került módosításra az önkormányzat által ellátandó feladatok szakfeladat szerinti meghatározása.
● Döntött arról, hogy a „Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének
fejlesztése” című, KDOP-4.1.1/E-11-2011-0023 jelű pályázata projektmenedzsment feladatainak ellátására az OTP Hungaro-Projekt Pénzügyi
Műszaki Gazdasági Tanácsadó és Szervező Kft-vel (1134 Budapest, Dévai
u. 26-28., 4. emelet) köt szerződést.
● A Képviselő-testület a közvilágítási helyzetéről szóló előterjesztés ismertében arról határozott, hogy a 2012. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére bruttó 160.000.- Ft fedezetet biztosít a Településfejlesztési Bizottság által javasolt új közvilágítási lámpák elhelyezésére, illetve
meglévők áthelyezésére.
● Döntött arról, hogy az 1536 helyrajzi számú közútnak a Fecske utca
elnevezést adja.
● Határozatot hozott arról, hogy az Esterházy Móric köz telekalakítására
a „ GEOSZFÉRA 74” Bt- vel (Acsai Imre Tabajd, Dózsa Gy. u. 7.) kötendő
szerződés alapján a földmérési munkálatokat bruttó 101.500.- Ft díj ellenében elvégezteti, továbbá dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes ügyvéddel a
telekalakításhoz szükséges csereszerződést 30.000 Ft + ÁFA díj ellenében
elkészítteti. Felkérte a polgármestert, hogy Szakács Zoltán kérelmezőt
írásban kérje fel nyilatkozattételre arra vonatkozóan, hogy a hivatallal
egyeztetett minőségű és méretű új út kialakításával (út lezárás, új földút
nyomvonalának kialakítása) kapcsolatban felmerülő költségeket vállalja- e.
● Döntött arról, hogy az „Utazás 2012” kiállításon a Magyar Turizmus Zrt.
standján egy asztal jogának megvásárlásával Csákvár település önállóan
vegyen részt.
● Megválasztotta a „ Csákvár Jövőjéért” Közalapítvány Kuratóriuma
tagjának Kunstár Béláné Takács Irén 8083 Csákvár, Árpád u. 28. szám
alatti lakost a lemondott Hermánné Bakonyi Ilona helyére.
● Támogatta, hogy a Cimborák Férfikórus – kérelemre, fennállása óta végzett színvonalas művészeti tevékenységének elismeréseként - új névként
Csákvári Cimborák nevet vegyen fel.
● Engedélyezte Balassa Mihály Csákvár, Szabadság tér 11. szám alatti lakos részére, hogy a Floriana Könyvtár közösségi helyiségében a rovásírás
iránt érdeklődőknek csoportfoglalkozást tarthasson. A Képviselő-testület
a helyiséget térítésmentesen biztosítja.
● Felhatalmazta a polgármestert – Szilágyi László és Vatali Tiborné Szilágyi Aranka felajánlása alapján - a Csákvár, Jókai u. 45. szám alatti ingatlan
24/96-od részének önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó ajándékozási szerződés aláírására.

A képviselő-testület 2012. február 27-i nyilvános ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

● Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről
szóló 2/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítását, melyet az állami költségvetésből származó pótelőirányzatok, illetve a többletbevételek
terhére történő kiadási előirányzatok emelése tett szükségessé.
● Elfogadta a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
8/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítását, melyet „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény módosítása tett szükségessé. A jogszabály legfontosabb változása az, hogy
a normatív lakásfenntartási támogatás elbírálását a jegyző határkörébe
utalta, ezzel megszűnt a helyi lakásfenntartási támogatás, melynek következtében a helyi rendeletből valamennyi, ezt szabályozó szakaszt törölni
kellett.
Ugyanakkor a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat a
lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírja
a lakókörnyezet rendezettségének biztosítását A Képviselő-testület e
lehetőséggel élve helyi rendeletének 12/A. §-ában a következőkről rendelkezett:
„12/A.§ A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
további feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja
lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa, melynek keretében köteles:
a)
az általa életvitelszerűen lakott lakást, házat rendeltetésszerűen
használni, azt folyamatosan tisztán tartani, állagát megóvni,
b)
az a) pontban foglalt lakáshoz, házhoz tartozó udvart, kertet
rendben tartani, az ott található szemetet, lomot jogszerű módon eltávolítani, a gyomnövényeket, füvet rendszeresen lekaszálni, a szomszédos ingatlanra átnyúló ágakat levágni,
c)
az a) pontban meghatározott ingatlan előtti járda, közterület,
vízelvezető árok rendezettségéről, tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodni, télen a síkosság mentesítését elvégezni.”
● Elfogadta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítását, melynek alapján
a Képviselő-testület munkaterv szerinti üléseinek időpontja – 2012. március 1. napjától - a hónap utolsó keddi napján 15 óra.
E módosítás keretében került rögzítésre, hogy a Humán Erőforrások Bizottsága hatásköréből kikerült a lakásfenntartási támogatásokról való
döntés.
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 2012. április
24-én 15.00 órai kezdettel tartja.
Nagyné John Ágnes
önkormányzati irodavezető

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
és
Bodmér Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala és Képviselő-testülete
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Bodmér önkormányzat beszámolója
Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2012. február 15.-én megtartott üléséről.

Napirendek:

1., A Képviselőtestület elfogadta a 2 ülés között végzett munkáról szóló
tájékoztatót és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
2., Elfogadta a 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletet. Az Önkormányzat anyagi helyzete stabil. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően
jelentős tartalékokkal rendelkezünk. Hitelállományunk nincs. Tartalékainkat az ismételten beadott felszíni vízelvezetési pályázat önrészéhez összpontosítjuk.
3., Elfogadta az adóhatóság 2011. évi munkájáról szóló beszámolót. Az intenzív végrehajtási tevékenység hatására javult az előző éviekhez mérten
az adózási morál.
4., Elfogadta a polgári védelmi feladatokról szóló beszámolót. Bodmér
Községben 2011. évben polgári védelmi szempontból rendkívüli feladat
nem volt.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testület soron következő
ülését 2012. április 25-én 15:30-kor tartja, melyre minden érdeklődő állampolgár tisztelettel hívunk és várunk. Az ülésről készült jegyzőkönyvek
megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.
Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

SZEMÉLYI HÍREK
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmával Csákvár alábbi polgárai részesültek állami, illetve községi kitüntetésben:
• Právetz Antal a Vértesi Erdő Zrt Csákvári Erdészetének igazgatója
március 14-én a Vidékfejlesztési Minisztériumban a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjét kapta. A díjat az erdő-és vadgazdálkodás összehangolása,
és az utánpótlás nevelés terén végzett munkáért kapta.
A községi ünnepségen a Képviselő-testület Csákvárért Díját kapta:
• A Harmonia Floriana Kórus - kiemelkedő érdemeket szerzett Csákvár
kulturális és testvértelepülés-politikai életében, a pyrbaumi Szent György
Templom kórusával több, mint egy évtizede gondosan ápolt kapcsolata
elősegítette Csákvár és Pyrbaum testvérvárosi kötelékének fenntartását,
megszilárdulását. A községi ünnepélyeken, Pyrbaumban, a kapolcsi Völgy
Fesztiválon és számtalan megyei és egyházi kórustalálkozón öregbítették Csákvár jó hírnevét. A karnagy, Szebik Ildikó által megszervezett
nyári Zengő Táborok sok szülőnek nyújtottak segítséget, valamint adtak
maradandó zenei tudást és élményt a résztvevő gyermekeknek.
• Solymosi Márta - aki kiemelkedő érdemeket szerzett a település fejlesztésében, 1998-2006 között két cikluson keresztül képviselőként és
alpolgármesterként is dolgozott. Képviselőként fontosnak tartotta az önkormányzat cégekkel, vállalkozókkal, magánszemélyekkel való szorosabb
kapcsolatát. Célja volt a meglévő tartalékok feltárása és azok hasznosítása, rendezett, vonzó falukép kialakítása. Jelenleg a Vértes Múzeum Baráti
Köre Egyesületnél vállal vezetői feladatokat, s önkéntesként mai is sokat
dolgozik Csákvár elismertsége érdekében.
Szívből gratulálunk kitüntetettjeinknek.
Lönhard Vilmosné az Esterházy iskola igazgatónője április 1-vel megérdemelt nyugdíjas éveit kezdi, melyhez egészséget, életörömet és tartalmas
időtöltést kívánunk. Köszönjük áldozatos munkáját, amit az iskola, a gyerekek és a pedagógusok érdekében végzett.
Új igazgató 2012. április 1-től Jankyné Kővári Csilla, az iskola jelenlegi
tanára. Munkájához energiát, kitartást, jó kedélyt kívánunk, kinevezéséhez gratulálunk.

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
Február 5-én Farkas Balázs a Gyümölcs utcába
Február 9-én Csörgő Samu a Bem utcába
Február 17-én Magyar Levente a Kertész utcába
Február 24-én Grasz Fanni Bodméron a Kinizsi utcába
Isten hozta a kis jövevényeket!

Polgármesteri hivatal tájékoztatói
ADÓVAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁS
Tisztelt Vállalkozó!
2012. január 1-től változott az adózás rendjéről szóló jogszabály. A változás értelmében a jegyző a helyi adóra vonatkozóan felhatalmazást
kapott arra, hogy a hátralékos adófizető nevét és a lejárt határidejű
adóhátralék összegét a helyben szokásos módon közzétegye, ezzel is ösztönözve a határidőben történő befizetést.
Tájékoztatom az adófizetőket, hogy e lehetőséggel csak az év második
felében kívánok élni.
Tisztelettel kérek minden érintettet, hogy elmaradt adófizetési kötelezettségének mielőbb tegyen eleget.
Köszönettel: Tóth Jánosné
jegyző

KÖZSÉGSZÉPÍTÉSI NAP CSÁKVÁRON
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2012.május 5-én, szombaton délelőtt
ismét megszervezzük a Községszépítési Napot. Célunk, hogy néhány
intézményünk udvara, illetve egy-egy közterületünk ismét megújulhasson, vagy az éves komolyabb „nagytakarítást” elvégezhessük a területén.
Ehhez szeretnénk kérni az Önök segítségét is.
Célterületeink:
●
Szabadság tér (park és buszmegálló környéke),
●
katolikus templom környéke,
●
új iskola előtti terület, parkoló
●
Floriana könyvtár udvara
●
Rákóczi utca két vége
●
Kossuth utca: Tűzoltó szertártól a Csákvár tábláig tartó terület
●
kastélypark,
●
Bagó-ház udvara,
●
Úttörő tér.
Célunk továbbá a hegy oldalán húzódó Gróf út kirándulásra alkalmassá
tétele, ehhez kértük a Vértesi Erdő Zrt. Csákvári Erdészete segítségét is.
Kérünk mindenkit, aki kedvet érez a közös munkához, hogy május 5-én
csatlakozzon az egyes területeken dolgozó civil szervezetekhez, illetve
önkormányzati alkalmazottakhoz. Tegyük szebbé együtt településünket!

KÉK HÍREK
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Csákvár Nagyközség Közigazgatási területén 2012. 02. 23-tól 03. 24-ig a következő bűncselekmények történtek.
Lopás: 				
4db
Gépkocsi lopás: 			
2db
Rongálás: 			
1db
Közokirat hamisítás kísérlete:
1db

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz
Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvárért Egyesület			
18488931-1-07
Csákvári Iskola Tanulóiért Alapítvány
18485842-1-07
Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
18484009-1-07
Csákvári Természetjáró Egyesület		
18500103-1-07
Csákvári Torna Klub			
19820129-2-07
Esterházy Iskola Kulturális és Sport Egyesülete18486946-1-07
Floriana Könyvtár			
15365965-1-07
ProVértes Természetvédelmi Közalapítvány 18602487-2-11
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
18501616-1-07
Közelünkben Működő szervezet:
Szép Jelen Alapítvány (Fecskepalota)

19181084-1-07

A községünkben működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyar Evangélikus Egyház
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Intézményi hírek - Önkormányzati bölcsőde

Intézményi hírek - Mese-Vár Óvoda

BÖLCSI KÓSTOLGATÓ – 2012.

ÓVODAI BEÍRATÁS

2012. április 19-én 16.30-tól 17.00 óráig - sok szeretettel várjuk az
érdeklődő szülőket, nagyszülőket, leendő bölcsődéseket a bölcsődében
egy kis ismerkedésre.
A délután során lehetőség nyílik: megismerkedni a leendő
kisgyermeknevelőkkel, a bölcsődei élettel, a bölcsőde épületével, csoportszobával, játékokkal.
Minden – a bölcsődei élettel, felvétellel kapcsolatos kérdésükre választ
kaphatnak!
A Bölcsőde címe: 8083 Csákvár Ady E. u. 2.
Bár a bölcsődei jelentkezés egész évben folyamatosan lehetséges, kérjük
a Kedves Szülőket, hogy az óvodai beiratkozással egyidőben jelezzék a
bölcsődei ellátás iránti igényüket.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás az alábbi időszakban
lesz:
2012. április 23 – án
(hétfőn)		
8 – 12 óráig
április 24 – én		
(kedden)		
8 – 12 óráig
április 25 – én		
(szerdán)		
8 – 17 óráig
április 26 – án		
(csütörtökön)
8 – 12 óráig
április 27 – én		
(pénteken)
8 – 12 óráig
A beíratás helye:
MESE-VÁR ÓVODA – Csákvár Ady e. u. 2
MESE –VÁR ÓVODA TAGÓVODÁJA Csákvár Szabadság tér 13.

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár
Könyvújdonságainkból
Németh László: A minőség forradalma
Ma elmegyünk a gyerekorvoshoz
Kelly Taylor: A mennyország várhat
Mosonyi Alíz: Szekrénymesék
Füst Milán összes verse
Le Clézio: Az éhség ünnepei
Julio Cortázar: Rítusok
Szorokin: A jég
Bartis Attila: A nyugalom
Kasza Lajos: Zrínyista lányok
Kaláka: Kányádi kicsiknek és nagyoknak (könyv+CD)
Nietzsche: Jón és gonoszon túl
Stiefvater: Forever

Intézményi hírek - Tersztyánszky Sporközpont

Asztalitenisz
Fülöp Zsombor újonc korcsoportú versenyző szép sikereket ért el az elmúlt időszakban: A Fejér megyei egyéni bajnokságban Újonc I. és Újonc
II. kategóriában aranyérmet szerzett. Továbbá a Dunaújvárosban megrendezett György Sándor emlékversenyen Újonc I. kategóriában 2. helyezést,
Újonc II. kategóriában 1. helyezést szerzett!
Ezúton is gratulálunk!

Labdarúgás
Március 10-én megkezdődött a labdarúgó tavaszi szezon. Mindkét felnőtt
csapatunk győzelemmel kezdte az idényt, a folytatás azonban felemásra
sikeredett.
Eredmények:
NB III.:
Hévíz – Aquital-Publo Csákvár 0:2 (g: Burányi, Domján)
Aquital-Publo Csákvár – Balatonfüred 1-1 (g: Pujante, ill. Boromisza)
Megye II.:
ifi:
Csákvár II. – Bodajk 2-3 (g. Kurcz, Barócsi, ill. Bálint, Fodor(2))
Pátka – Csákvár II 0-1 (g. Barócsi)
Felnőtt:
Csákvár II. – Bodajk 6-1 (g. Hessl, Imrefy (2), Szarka, Kovács (2), ill. Nagyváradi (öngól))
Pátka – Csákvár II 3-1 (g. Mári, Bokor, Buda, ill. Gulyás Gergő)
A futballal kapcsolatos aktuális híreket, összefoglalókat a következő weboldalakon lehet megtalálni:
www.csakvarfoci.hu
http://csakvarifi.blogspot.com/

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a közoktatási törvény sze-rint
azok a gyermekek, akik a 2012. évben betöltik az ötödik életévüket
(2007-ben születtek), kötelesek részt venni óvodai nevelésben. Tehát
őket kötelező beíratni az óvodába!
Tájékoztatom továbbá a T. Szülőket, hogy a közoktatási törvény szerint
– szabad férőhely esetén - lehetőség van a két és fél éves gyermekek
óvodai felvételére is.
Mielőtt óvodát választana kérem, látogasson el óvodáinkba! Szeretettel
várjuk érdeklődésüket.
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal a gyermek, egészségügyi kiskönyvét, valamint a lakcím igazolására vonatkozó
iratot!
Óvodavezetés

Intézményi hírek - Esterházy Iskola

VERSENYEINK
Fejér megyei népdaléneklési verseny döntőjén Abán
szólóének kategóriában:
Gulyás Hajnalka 6.b ezüst minősítést
Szarka Bettina 6.a arany minősítést kapott.
csoportos éneklés kategóriában:
Szarka Bettina 6.a, Sztányi Emese 6.b, Krausz Dalma 6.b, Imrefi Leila 6.b, Gulyás Hajnalka 6.b csoportja is arany minősítést kapott.
Területi szépkiejtési- és olvasóversenyen
3. évfolyamon
2. helyezést ért el Izmindi Izsák 3.a
4. évfolyamon
1. helyezett lett Árki Kincső 4.a
Apáczai Kiadó országos tanulmányi versenyének döntőjébe jutott
a 3.a osztály Tudorkák csapata: Izmindi Izsák, Magasi Botond,
Tamás Kinga
Víz világnapjára rendezett megyei rajzpályázaton
1. helyezést ért el Szabó Bettina 4.c osztályos tanuló
Víz világnapjára rendezett megyei irodalmi pályázaton
2. helyezést kapott Locker Dávid 7.a
Elismerő oklevélben részesült: Némedi Rita 8.b
Fehér-Badics Sándor a gánti tagiskolánk tanulója
Felcsúton teremlabdarúgó körzeti kupán
4. korcsoportban 2. helyezést ért el csapatunk. A csapat tagjai: Király Krisztián, Knausz Csaba, Gulyás János, Dencinger Norbert,
Lázár Márk, Bokor Balázs, Bakonyi Máté
3. korcsoportban 3. helyezést ért el csapatunk. A csapat tagjai:
Dencinger Norbert, Kónya Márk, Illés Balázs, Györök Tamás, Sitkei
Dániel, Tuza Dávid, Szabó Csaba, Schneider Dávid, Barócsi Patrik,
Király Dániel
2. korcsoportban 3. helyezést ért el csapatunk. A csapat tagjai:
Izmindi Izsák, Janky Barnabás, Hajdú Róbert, Illés Kende, Magasi
Botond, Bali Dániel, Gulyás Martin, Kurcz Balázs, Borsos Patrik
1. korcsoportban 1. helyezést ért el csapatunk, ezzel bejutottak a Diákolimpia megyei döntőjébe. A csapat tagjai: Illés Kende, Borsos
Patrik, Szajkó Levente, Janky Bendegúz, Szabó Bence, Kun Tamás, Hrna
Dániel, Németh Martin, Knausz Kornél
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Minden

APRÓHIRDETÉS

SÍRKŐ
árkategóriában

személyes garnitúra , gránit fejrésszel

személyes garnitúra , gránit fejrésszel

140.000F t - tól
200.000F t - tól

Balogh István
kőfaragómester

BODMÉR
T el /F ax : 0622-582-073
M obil : 0620-344-6240

A készlet megtekinthető: www.sirkobodmer.hu

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, EGY ÉV HŰSÉGNYILATKOZATTAL!

BELÉPÉSI DÍJ: 0 FT
Dupla csomagok (kábeltelevízió és internet) már 4620 Ft-tól
Tripla csomagok (kábeltelevízió, internet, telefon) már 3360 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

Ivanics Szilárd
kőfaragó
Vállalom:
●

műkő-, márvány-, gránit sírkövek,
kripták készítését

●

sírkő tisztítást, felújítást

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Teljes körű kertgondozás, fűnyírás,
fűkaszálás, elvadult kertek kitakarítása, fakivágás.
Szabó 06-70/548-1602

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik id. Czéh
Lászlónét utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszöneCsákváron 1000 nm-es építési telek
tet mondunk a Csákvári kórház
eladó. 2,7 M. Ft.
Belgyógyászati
osztályának,
Érd.: 06-20/592-3388
főorvosnőjének
Dr.
Herczeg
Évának, ápolónőinek, dolgozóiEladó lugasból fennmaradt be- nak az odaadó és gondos ápolátonoszlopok 2,5 m-es több darab. sért.
Gyászoló család
Egy utánfutó kistraktorhoz, boroshordók, 50-80 l.-es, virágdézsának
is felhasználható, kedvező árakon.
Érd.: 255-170 esti v. déli órákban
2012. április 12-én 18.30 órai
kezdettel gépjárművezetői
Eladó Disznóhegyen kőből épült
tanfolyam indul a könyvtárban.
ház, tetőtér, kétszobás, földszint,
Információra ajánljuk a
zuhany, WC, pince, terasz. 1700nm
telek, 5 M Ft. Nagyegyházán
szendvicspalából épült 27nm-es
honlapot.
kicsi ház, terasz, víz, villany, 200
Jelentkezni és érdeklődni
négyszögöl telek 2 M Ft. Mindkettő
az 582-016 telefonszámon,
eladó, csere is érdekel szoba-konyvagy személyesen
hás házra.Eladó kb 500 db cserép
a könyvtárban lehet.
14 Ft/db, csőkúthoz nem használt
szivattyú 40ezer Ft. Telket ingyen
művelésre odaadnék.
Érd.:06-20/4203522

www.stift90.hu

Csákváron a szolgáltatóházban 25
nm-es üzlet eladó. Előtte parkoló.
Érd.: 06-20/9439065 Medgyesi
Sándor
Csákvár Kotlóhegyen 50 nm-es ház,
300 négyszögöles telken eladó.
Érd.: 06-20/4168336
Eladó: hűtőszekrény, gázkonvektorok, gáztűzhely, mosogatógép, villanybojler, MSI router.
Érd.: 06-20/2072069

Sebészeti
m agánrendelés
Dr. Szabó Károly
Sebész főorvos
Csákvár Egészségház

Rendelési idő: péntek 8 -10 óra
Telefonos előjegyzés:
06-30/8461387
(Bordáné Marika)

• Általános sebészeti műtétekről konzultáció
• Kisműtétek elvégzése helyi érzéstelenítésben (anyajegy, szemölcs, benőtt
köröm, bőrkeményedés, zsírmirigy, verejtékmirigy, bőrtályog)
• Kiskiterjedésű visszér injekciós kezelése
•Aranyér gyűrűzése, lábszárfekély ellátása

Megnyitottunk!!!
Örömmel értesítünk minden kedves leendő
vásárlónkat, hogy Csákváron a szolgáltató ház
belső udvarán megnyílt a

RO-NI turi!

Gyermekpólók és ruhák már 150 Ft-tól.
Polók, pulóverek, termo pulóverek, nadrágok
250 Ft- tól.
Átmeneti kabátok 400 Ft.-tól.
N Y I T VATA R TÁ S :

Kedd, szerda, péntek: 8.30 - 12.00
12.30 - 17.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00; 12.30 - 17.00
Szombat: 8.30-11.00

Mindenkit szeretettel várunk:

Viki&Móni

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: április 20.

