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Csákvár Önkormányzat beszámolója I. felújítási ütemezésben elvégzendő munkák szűkítéséről és  
rangsorolásáról folytassanak tárgyalásokat, a legkritikusabb csa-
padékvíz beszivárgás megszüntetésére fordítsák az elfogadott 
keretet. Felkérte a hivatal vezetését, hogy az idei évben történő 
szennyvízbekötésekből várható bevételeket mérje fel.    
● Tudomásul vette Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
nyilatkozatában foglaltaknak helyt adva a 2012-2014 közötti 
időszakra vonatkozó cafetéria juttatásáról szóló lemondó nyilat-
kozatát.
● Döntött arról, hogy Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII. törvény 6. számú mel-
léklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon 
kívü1 hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 
● A móricmajori és az iskolai autóbuszjárat 2012. évi üzemeltetési 
költségeihez a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. kérésének helyt adva 553.000.- Ft támogatást biz-
tosított az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére. 
A képviselő-testület 2012. április 24-i nyilvános ülésén az alábbi 
rendeleteket alkotta: 
● Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségve-
tésének végrehajtásáról  szóló 10/2012. (IV.26.) önkormányzati 
rendeletet
● Elfogadta az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló 14/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2012. (V. 1.) önkormányzati 
rendeletet, melyet az indokolt, hogy törvényi szabályozás értel-
mében az önkormányzatnak megszűnt ezen közszolgáltatási díjak 
megállapításának joga.
A képviselő-testület 2012. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésén 
az alábbi határozatot hozta: 
● Döntött arról, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetés cél-
jából igényelhető állami támogatásra a jogszabályi feltételeknek 
megfelelően igényt nyújt be. A támogatás erejéig vállalta, hogy 
2012. június 18-tól augusztus 31-ig terjedő időszakban 44 munka-
napon keresztül biztosítja 39 fő rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő gyermek részére az étkeztetést. A szociális 
nyári gyermekétkeztetéshez önerőt nem biztosít. 
A képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek 
a Floriana Könyvtárban nyitvatartási időben,valamint az önkor-
mányzat honlapján megtekinthetők. A nyilvános ülésen minden 
érdeklődő állampolgár részt vehet. A testület soron következő 
rendes nyilvános ülését 2012. június  26-én 15.00 órai kezdettel 
tartja.

Nagyné John Ágnes 
önkormányzati irodavezető  

                Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
2012. április 11-i rendkívüli nyilvános, április 24-i nyilvános, va-
lamint május 8-i rendkívüli nyilvános ülésén végzett munkájáról
A képviselő-testület 2012. április 11-i rendkívüli nyilvános ülé-
sén az alábbi határozatot hozta:  
● Jóváhagyta a Csákvári Torna Klub Sportintézményt érintő – tár-
sasági adóból megvalósítandó  –  fejlesztési elképzeléseit azzal, 
hogy a szükséges önerő összegét a Csákvári Torna Klub biztosítja.
A képviselő-testület 2012. április 24-i nyilvános ülésén az alábbi 
határozatokat hozta: 
● Elfogadta a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket. 
● Döntött arról, hogy a települési szilárd- és folyékony hulladék-
kal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 22/2003. (XII.17.) 
önkormányzati rendeletét nem módosítja, azaz a kommunális szi-
lárd hulladék közszolgáltatási díja változatlan - a 2012. január 1-től 
hatályos díjnak megfelelő mértékű – marad.
● Elfogadta a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társu-
lás megbízásából a B-Audit Kft. munkatársai által összeállított 
2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést. A Képviselő-testület 
tudomásul vette, hogy az ellenőrzési jelentésekben felvetett hiá-
nyosságok, ellentmondások rendezése megtörtént. 
● Elfogadta Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet beszá-
molóját.
● Döntött arról, hogy a Vajda János utca útszűkület rendezése 
érdekében a Vajda János utca 6. szám alatti tulajdonossal egyez-
tetve az ingatlanából 7 m2 terület az úthoz csatol.
● Döntött arról, hogy az önkormányzat a tulajdonában lévő 
Csákvár, Szent István u 3-5. szám alatti ingatlant ráköti a szennyvíz-
csatorna hálózatra. Felkérte a hivatalt, hogy a beérkezett ajánlaton 
kívül kérjen a munkák elvégzéséhez további árajánlatot.  Felkérte 
továbbá a jegyzőt, hogy a „műszakilag elérhető” rendelkezésre 
álló csatorna rákötés jogszabályi értelmezése érdekében a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 
Főosztályával vegye fel a kapcsolatot és a soron következő Telepü-
lésfejlesztési Bizottsági ülésen adjon tájékoztatást. 
● Megtárgyalta a „Magyar Energia Beszerzési Közösség tájékoz-
tatója a villamos energia és a gázenergia csoportos beszerzéséről” 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy bejelenti csatlakozási 
szándékát. 
● Felkérte a polgármestert, hogy a Penta-Net Biztonságszolgálati 
Kft-vel (2800 Tatabánya, Teleki László u. 6.) távfelügyeleti szol-
gáltatásra fennálló megállapodást 30 napos felmondási idővel, 
rendes felmondással mondja fel.
● Felkérte a jegyzőt az Őr-Véd 007 Kft-vel távfelügyeleti vagyon-
védelmi szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésére a 
Polgármesteri Hivatal tekintetében.
● Döntött arról, hogy a KDOP-4.1.1/E-11-2011-0023 azono-
sítószámú, „Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének fej-
lesztése” című pályázatával összefüggő közbeszerzési eljárás le-
bonyolítására dr. Noszkó Attila (8000 Székesfehérvár, Várkörút  23. 
I/11.) ügyvédet bízza meg.
● Döntött arról, hogy a csákvári Kastélypark, illetve a Szent György 
Kórház területén lévő gesztenyefák aknázómoly elleni permetezé-
sét el kell végezni. Erre 750.000 Ft keretet biztosított a költségve-
tés általános tartaléka terhére. A munkálatok elvégzésére speciá-
lis permetezőgép hiányában nem került sor.
● Az időskorúakkal történő kapcsolattartásra 1 fő, napi 6 órában 
történő közfoglalkoztatott alkalmazását engedélyezte 2012. 
május 2-tól 2012. november 15.-ig tartó határozott időre, mely-
hez 39.462,- Ft-ot biztosított a 2012. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére. 
● Megtárgyalta a Fejérviz Zrt. által megküldött beruházási ü-
temezést. Felhívta a hivatalt, hogy a szolgáltató által javasolt 

Sok sikert kívánunk 
a nagybetus élethez 
a 8.-os ballagóknak!
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Bodmér önkormányzat beszámolója
                   Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2012. április 25-én megtartott üléséről
Napirendek:
1. A Képviselő-testület elfogadta a két ülés között végzett 
munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentéseket.
2. Elfogadta az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
zárszámadási rendeletet. Az önkormányzat anyagi helyzete sta-
bil. Jelentős megtakarítással rendelkezünk melyet továbbra is az 
ismételten beadott felszíni vízelvezetési pályázat önrészéhez tar-
talékolunk.
3. Az ivó- és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. A törvényi vál-
tozás következtében az Önkormányzatnak 2012. január 1.-étől 
nincs jogköre arra, hogy az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgálta-
tás díját megállapítsa, ezért kellett a korábban megalkotott rende-
letünket hatályon kívül helyezni. 
4, Falugondnoki szolgálatról szóló rendelet megalkotása, mely a 
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulással egyeztetve 
készült el, és ami a Társulásnak is teljes egészében megfelelt.
5. 2012. évi szemétszállítási díj: A szemétszállítással kapcsolatban 
is hasonló a helyzet, mint az ivóvízzel. A 2011. december 30.-án 
elfogadott módosított hulladékgazdálkodási törvény kimondja, 
hogy a szolgáltatás díja 2012 évben nem lehet magasabb, mint 
a 2011. december 31.-ig alkalmazott díj. Egy kormányrendelet 
viszont kimondja, hogy a szolgáltatók az igazolt költségeiket érvé-
nyesíthetik az Önkormányzatok felé. Önkormányzatunk így az első 
negyedévre jutó különbözet kifizetését átvállalta a lakosságtól.
6. Fűnyíró vásárlás.
Gomola János az előző ciklus alpolgármestere egy önjáró fűnyírót 
kínált eladásra az Önkormányzatnak. A Képviselő-testület 
kedvezőnek ítélte az ajánlatot és döntött a megvásárlásáról. 
Később az eladó visszavonta az ajánlatát és elállt az eladástól.
7. Aktuális ügyek
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kiss 
Bálint Vasvári Pál utcai lakos kérelmét elutasította. Az ingat-
lana előtti bejáró hídon betonlapok elhelyezését nem engedé-
lyezte, mivel az esetleges későbbi vízelvezetési munkálatokat 
akadályozná. Döntött a Képviselő-testület, hogy a Vértesboglári 
Tűzoltó Egyesületet 40.000 ezer Ft támogatásban részesíti. A tes-
tület megbízta a polgármestert, hogy vásároljon hidegen terülő 
aszfaltot és a Szári út és Kinizsi út kátyúzását a parkgondozóval és 
a közcélú foglalkoztatottakkal oldja meg.
8. Az Országgyűlési Képviselők tájékoztatása
Törő Gábor és Tessely Zoltán képviselők átfogó tájékoztatást ad-
tak a megválasztásuk óta eltelt időszakról az Országgyűlésben 
végzett munkájukról. A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek 
megtekinthetők a polgármesteri hivatalban Bodméron ügyfél-
fogadási időben. A soron következő ülés 2012. május 30.-án 15:30 
kor lesz, melyre minden érdeklődő állampolgárt hívunk és várunk.

Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Kártyás villanyóra feltÖltés
Felhívjuk mindazok figyelmét, akik kártyás villanyórával rendelkeznek, 
hogy a mérőóra feltöltését a Kenderesi úti MINI COOP-ban (Németh bolt) 
elvégezhetik.

TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER
A Csákvári Polgárőr Egyesület és csákvári magánszemélyek kezdemé-
nyezték  településünk közbiztonsága erősítése érdekében egy települési 
térfigyelő kamerarendszer létrehozását. Megvalósításához szükséges egy 
Csákvár Közbiztonsági Alap létrehozása. A támogatásokból befolyó összeg 
alapja lehet egy ilyen jellegű állami pályázathoz rendelt saját erőnek. A 
támogatások gyűjtéséről, kezeléséről tárgyalunk a Csákvár Jövője Közala-
pítvánnyal, hogy vállalja el ezt a munkát.
A Csákváron felépítendő térfigyelő kamerarendszer kiépítési költsége 
előzetes becsléssel 13 MFt. Az előtervek sze-rint ez a település nyolc 
pontján 14 kamerát jelentene. A község szűkös pénzügyi keretei miatt, 
kérünk mindenkit pénzügyi lehetősége szerint támogassa a gyűjtést.

Tisztelettel: Setét Vilmos
RKA, képviselő

felHÍvás 
vESZETTSÉG ELLENI oLTáSRA
Bodméron idén is összetereléses eboltás lesz.
A veszettség elleni oltás időpontja: 
               2012. 06. 06.  9.00 - 11:30 
                                       16:30 - 17.00
Az oltás helye szokásosan a polgármesteri hivatal melletti 
terület. Ne feledjék, a veszettség elleni oltás évente kötelező, 
mellyel egyidőben az ugyancsak kötelező féregtelenítő     
gyógyszert is megkapják a tulajdonosok.

RUHABÖRZE
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat idén is megszervezi az immár 
hagyományos ruhabörzét.
Használt, de még használható ruhák leadására 2012. június 14-én 13-17 
óráig, június 15-én 8-12 óráig és június 18-án 8-12 óráig van lehetőség. 
 A ruhabörze időpontja - amikor bárki ingyenesen válogathat a 
felajánlott ruhák közül - a következő: 
   2012. június 19. (kedd) 8-16-ig, 
   2012. június 20. (szerda) 8-12-ig.
Helyszín: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
                 Csákvár, Szabadság tér 3. 
                 Mindenkit szeretettel várunk!

FELHÍváS vESZETTSÉG ELLENI oLTáSRA
Felhívjuk a csákvári ebtartók figyelmét, hogy az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően Csákváron összetereléses eboltás nem lesz. A jogszabály 
úgy nyilatkozik, hogy ott ahol rendelkezésre áll állatorvosi rendelő nem 
lehet összetereléses eboltást tartani, állategészségügyi (állati betegsé-
gek terjedése miatt), környezetvédelmi (higéniai szempontok), orvosi 
szempontok (nincs lehetőség az állatok megfelelő vizsgálatára) miatt. Az 
ebtulajdonosok kötelessége figyelemmel kísérni az előző veszettségoltás 
idejét s amennyiben lejárt az egy év, hívni állatorvosát a veszettség elleni 
oltás elvégzésére. A sorba növő ebeket 3-4 hónapos korban kell először 
oltatni.
Kérjük ne feledje, a veszettség elleni oltás évente kötelező, amikor a 
szin-tén kötelező féreghajtást is elvégezzük.
A veszettségoltást végző állatorvosok nem változtak, címük, telefon-
számuk ismert. Várjuk hívásukat.

csákvári állatorvosok

GólyaHÍr
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

Április 2-án Kádár Levente  Móricmajorba
Április 7-én Németh Kornél a Vértes utcába
Április 10-én Fazekas Zoltán a Vöröskapu utcába
Április 15-én Kiss Vanessza Móricmajorba
Április 19-én Bódi Kende Borsa a Május 1 utcába.
Április 21-én Czipóth Viktória a Mikes utcába
Április 25-én Lőrinczi Benedek Zsombor a Kenderesi 
utcába.

ISTEN hOzTA A KIS jÖVEVéNyEKET!

Polgármesteri hivatal tájékoztatói
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Intézményi hírek - Mese-vár Óvoda

Intézményi hírek - Esterházy Iskola

BÖLcSŐDEI jELENTKEZÉS
Kedves Szülők!

A bölcsődei jelentkezés, beiratkozás egész évben folyamatos, de időben 
kell jelezni! Akinek munkavállalás, tanulás miatt gondot okoz gyermeke 
felügyelete, napközbeni elhelyezése, vagy egyéb szociális, egészségügyi 
okokból javasolt a bölcsődei ellátás, keresse bátran az Önkormányzat 
bölcsődéjét. Segítünk.
A bölcsőde elérhetősége: 8083 Csákvár Ady E. u. 2.  06-22-354-364

versenyeinK
Körzeti kerékpáros versenyen
 felső tagozatos lányok között 3. lett Hegyessy Nóra 6.a
 felső tagozatos fiúk között 3. Szabó Bence 7.b
 Különdíjat kapott: Hajagos Ferenc 7.b
Megyei atlétikai versenyen 
 4. helyezést ért el iskolánk II. korcsoportos csapata. A csapat 
tagjai: Kókány Krisztina, Kovács Kitti, Major Dominika, Oszoli Evelin, 
Oszoli Loretta és Szabó Boglárka.
zentai Úti Általános Iskolában Székesfehérváron német nyelvi fordító 
versenyen
 1. Némedi Rita 8.b
 3. Mészáros Luca 8.b
Seregélyesen, a „Téli madaraink” Versenyen
 7-8. évfolyamon: 1. helyezést ért el: Némedi Rita 8.b, Galamb 
Emese, Izmindi Iringó, Tamás Anna 7.a csapata.
 5-6. osztályosok között: 2. helyezett lett: Magasi Anna 6.a, 
Páll Alexa, Szajkó Milda, Tamás Dóra 5.c csapata.
Országos Madarak és Fák Napja Verseny országos döntőjén
 2. helyezést ért el iskolánk csapata. A csapat tagjai: Némedi 
Rita 8.b, Tamás Anna 7.a, Tamás Dóra 5.c
Fehér Galamb V. Országos népzenei verseny döntőjében Budapesten
 szólisták között: Fehér Vivien 8.a ezüst,
             Szarka Bettina 6.a arany,
             Gulyás Hajnalka 6.b arany minősítést kapott.
 Piros Rózsa Énekkettős (Szarka Bettina, Gulyás Hajnalka)  és 
a Csákvári Csicsergők (Fehér Vivien, Szarka Bettina, Gulyás Hajnalka) 
is arany minősítést szerzett.
 Szarka Bettina különdíjként meghívást kapott a Bartók Emlék-
napi rendezvénysorozatra.

Ez elmúlt időszak futball eredményei:
Magyar Kupa
Sárszentmiklós SE - Aqvital-Publo Csákvári TK 0-4
 Gólszerzők: Ambrus (20’), Bencze (63’), Rigó (68’), Járóka (70’)
Martonvásár SK - Aqvital-Publo Csákvári TK 5-0 (3-0)
 Gólszerzők: Bozsó (36’, 49’), Kővári (3’), Csanádi (45’), Király (73’)

NBIII.
Móri SE - Aqvital-Publo Csákvári TK 1-1
 Gólszerzők: Tóth (90’) ill. Pujante (23’)
Aqvital-Publo Csákvári TK - Csornai SE 2-1 (2-0)
 Gólszerzők: Bencze (14’), Molnár V. (31’) ill. Nyerges (71’)
Répcelaki SE - Aqvital-Publo Csákvári TK   0-1
 Gólszerző: Rigó (21.p.)
Aqvital-Publo Csákvári TK - Mosonmagyaróvári TE 1904 2-1 (1-0)
 Gólszerzők: Ribi (4’), Rigó (88’) ill. Schmatovich (57’)

Megye II 
TORDAS - CSÁKVÁR II. 1-1 g: Lepsényi, ill. Hessl
 ifi: 2-2
CSÁKVÁR II. - SÁRSZENTMIHÁLY 3-2 g: Szarka, Imreffy, Csikesz ill. 
Klémán, Purger
 ifi:2-2
SZÁR  - CSÁKVÁR II. 5-0 g:Haász (2), Rada, Zágoni, Boros
ifi:2-0
CSÁKVÁR II.  - JENŐ 5-2 g: Csikesz (2), Fehér (2), Gulyás Gábor
 ifi: 4-1

Intézményi hírek - Tersztyánszky Sportközpont

A cSáKváRI KEMPoSoK SEREGÉLYESEN
Ismét túl vagyunk egy nagyon sikeres versenyen, amit május 19.-én 
rendeztek Seregélyesen. A gyerekek megint kitettek magukért, szépen 
szerepeltek. 160 induló volt ami azt jelenti, hogy versenyről  versenyre 
egyre több gyereket neveznek. Ami egyrészt jó hír mert hiszen egyre 
népszerűbb ez a sport, másrészt viszont egyre nagyobb kihívás elé állítja 
a szervezőket. Ha így haldunk hamarosan kicsi a sportcsarnok és kevés 
lesz 1 nap a lebonyolításra. Itt Seregélyesen is 3 páston kezdődtek a küz-
delmek, de dél körül a bemelegítésre szánt helyet is át kellett alakítani, 
hogy egy negyedik tatamin is menjenek a menetek mert különben nem 
végeznek estére sem. 30 bíró segítette a verseny zökkenőmentes lebo-
nyolítását, de szükség is volt ekkora létszámra. A heti három edzés meg 
is hozta a várt eredményt, mivel 11 csákvári kempoka összesen 26 érmet 
szerzett. 14 arany, 10 ezüst, 2 bronz lett a mérlegünk. Ha ezzel az ered-
ménnyel nem is vagyunk az éremtáblázat élén mert hiszen van olyan klub 
ahonnan sokkal többen voltak, viszont a gyerekek számához viszonyítva 
az egy főre eső érmek száma mindenképpen nálunk a legtöbb.
Edző: Ferenczik József
Versenyzők: Major Míra  1arany  1ezüst 
                   László Tamás  1arany  1ezüst  1bronz
                   Kovács Máté  3arany  1ezüst
                   Kovács Kitti  1arany  2ezüst
                   Sándor Stella  3arany  1ezüst
                   Sándor Erik  2arany  1ezüst
                   Lojek József  1ezüst  1bronz
                   Schaffer Tibor  1arany  1ezüst
                   Titli Patrik  1arany
                   Varga Márk  1ezüst
                   Kukoda Ákos  1arany
Bíráskodott: Brandl Attila, Sándor Tamás

ISKoLáNK AjáNLATA
A NYáRI TáBoRoZáSI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL

TÁBOR IDŐPONT éRDEKLŐDNI LEhET

Kézműves
Környebánya

június 23-30. Szakálné Dornyi Erzsébet
06/205250535

Úszótábor július 9-13. Imréné Csernay Éva 
06/306992164

Balatonakali július 9-15. Jankyné Kővári Csilla
06/709435543

Boglártanya július 16-18. Buncsák Istvánné
06/204316007

Múzeumi tábor augusztus 6-10. Kunstár Béla
06/304150804



Csákváron a Petőfi utcában albér-
let kiadó. Zámolyon albérlet kiadó 
és parasztház eladó 3,5 M. Ft.
Érd.. 06-20/3231544

APRÓHIRDETÉS

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

2 db kék bükk ifjúsági íróasztal jó ál-
lapotban eladó 10E Ft/db.
Érd.:0620/5653671

Felújítás miatt fürdőszobai beren-
dezések eladók.
Érd.: 354-336

Eladó kistraktorhoz való utánfutó.
Érd. az esti órákban: 255-170.

KÖSZÖNETNYILváNÍTáS

Köszönetünket fejezzük ki minda-
zoknak, akik Kardos józsefet utol-
só útjára elkísérték, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, részvétükkel 
fájdalmunkat enyhíteni igyekez-
tek. 

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, 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

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: június 20.

SÍRKŐ
M i n d e n  á r k a t e g ó r i á b a n

1 szeMélyes garnitúra, gránit fejrésszel 140.000ft-tól

2 szeMélyes garnitúra, gránit fejrésszel 200.000ft-tól

Balogh István
k ő f a r a g ó m e s t e r

BoDMÉR
tel/fax: 0622-582-073
Mobil: 0620-344-6240

A készlet megtekinthető: www.sirkobodmer.hu

SZÉPÜLNI, KIKAPcSoLÓDNI váGYÓK! 
Várom Kedves Vendégeimet frissítő, izomlazító, indiai, csokoládés, és 90 
perces lávaköves  masszázsra, valamint HANGMASSZÁZSRA tibeti tálak-
kal, mely kellemes meditatív ellazulást biztosít, illetve jótékony ha-
tású hiperaktív, koncentrációs és mozgás koordinációs problémákkal 
küzdő gyermekek számára is!

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.

AJÁNDÉKUTALVÁNY
KAPHATÓ!
SEPSI  KRISZTINA

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

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 

NYÁRI  RUHAVÁSÁR

30 – 50 %
KEDVEZMÉNNYEL

 LAKÁSTEXTÍLIÁK NAGY VÁLASZTÉKBAN
Címünk: Csákvár, Kertész utca 15.
Honlap: www.angolrozsa.hu
Szeretettel és tisztelettel: 
Árki Tünde (0620)2299-242

NYITVATARTÁS
H-P: 9-11;14-17

Szo.: 9-12
Vasárnap: ZÁRVA

Angol rózsA
használtruhabolt

nyílt törpeharcsafogó verseny
A csákvári TSZ horgászegyesület rendezésében
2012. június 17.-én vasárnap 8.00-tól 13.00-ig.

Jelentkezni 2 fős csapatoknak lehet.
Nevezési díj 2500 Ft, mely tartalmaz egy ebédet is.

Nevezéseket a vasboltban kérjük leadni!

Az első 3 helyezett pénzjutalomban részesül, különdíjat kap a leg-
nagyobb és a legkisebb “törpét” fogó csapat. A versenyen kizárólag 
törpeharcsára szabad horgászni, az egyéb kifogott halat vissza kell 
engedni!

A versenyről érdeklődni lehet
a 30-589-0113 telefonszámon ifj. zolnai Sándornál!

2012. június 14-én 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.

A PA R T M A N  B É R E L H ET Ő
Kehidakustányban csendes, nyu-

godt környezetben teljesen fel-

szerelt 4 fős apartmanok kiadók. 

A fürdőbelépőből vendégeinknek 

20% engedményt biztosítunk.

Árak  és  informác ió :

w w w.bett iapartman.atw.hu

Szmolkáné Bene Ibolya
06/30/2466862

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár

Könyvújdonságainkból
Kalocsa vadvirága (Gubányiné Greksa Erzsébet naiv festő)
Börcsök Mária: Kettészakadt Magyarország
Tavaszi ötletfüzet: Minden napra egy játék
Traktorok, kamionok, buldózerek
Berg judit: Rumini és a négy jogar
Mars és Vénusz stresszben
Wilbur Smith: Afrika szarva
Erin Morgenstein: Éjszakai cirkusz
Nógrádi Gábor: Marci visszavág
Courths-Mahler: hét határon át
Furnivall: Szentpétervár ékköve
Kedves olvasóink a Floriana Könyvtár nyári zárva tartása július 31. és 
augusztus 18. között lesz. Nyitás: augusztus 21-én.

Poljakov: Gödölye tejben
Gruen: Vizet az elefántnak
Teller: Semmi
A foci (Mit miért hogyan)
Fábián janka: Emma fiai
Fábián janka: Emma lánya
Ulickaja: Médea gyermekei
A Szent Johanna Gimi 6.
Sofi Oksanen: Baby Jane
Tűzoltók (Mi micsoda 79)


