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Csákvár Önkormányzat beszámolója

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. június 26-i nyilvános ülésén végzett munkájáról
A képviselő-testület 2012. június 26-i nyilvános ülésén az alábbi határozatokat hozta:
● Elfogadta a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket.
● A Képviselő-testület a Régió 2007 Kft-t bízta meg a Csákvár, Szabadság tér – Móricmajor útvonalon történő személyszállítási szolgáltatás
végzésével 1 éves időtartamra.
● Elfogadta a Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulás
működéséről szóló, az Esterházy Iskola és a Mese-Vár Óvoda
vezetőjének beszámolóját.
● Elfogadta a Gondozási Központ és Idősek Otthona 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolót.
● Elfogadta az önkormányzat 2011. június 30. után megvalósult, illetve folyamatban lévő pályázatairól készített tájékoztatót.
● A Képviselő-testület hozzájárult a Csákvár 200/2 hrsz-ú ingatlan
Kastélypark felőli megközelítéséhez azzal, hogy a hozzájárulását bármikor, kártérítés nélkül visszavonhatja.
● A Képviselő-testület hozzájárult a Csákvár 738 hrsz-ú ingatlanon
található, önkormányzat tulajdonát képező gazdasági épület FóliaTrade Kft. által végzendő bontásához. A tervezés, engedélyeztetés,
kivitelezés teljes költsége a Fólia-Trade Kft.-t terheli.
● Döntött arról, hogy hasznosításra meghirdeti a Csákvár Rákóczi
utca Kossuth utcai végén lévő, 17 x 25 m kerületű, 425 négyzetméter területű korlátozottan forgalomképes önkormányzati tulajdonban
lévő közterületet.
● A „Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének fejlesztése”
című pályázatával összefüggő projektmenedzsment feladatokra az
ECC Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Kft-t (1138 Budapest,
Meder u.8.) bízta meg.
● „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok” című
felhívásra benyújtandó pályázati dokumentáció elkészítésével szintén
az ECC Kft-t bízta meg.
● Döntött arról, hogy a Perneky Mérnöki Irodával, mint felperessel szemben meghatározott, hibás teljesítésből fakadó másodlagos
kérelemben a hibás teljesítés jóvátétele érdekében 50 % mértékű
árleszállítást kér megállapítani az ügyben eljáró elsőfokú bíróságtól.
● Megbízta a polgármestert a 2012. évi vasgyűjtés bevétele alapján a
Petőfi utcai, valamint az Úttörő téri játszótér terveinek és költségvetésének előterjesztésével a következő képviselő-testületi ülésre.
● A Szent Vince utcában lévő vízelvezető árok állapotával kapcsolatos tájékoztatás ismeretében felkérte a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Otthonát az intézmény előtti árokrész javítási munkáinak elvégzésére. Felkérte továbbá a Községgazdálkodási
Irodát, hogy a „megállni tilos, kivéve egészségügyi szolgáltatók” tábla
kihelyezésének hatásait vizsgálja meg.
A képviselő-testület 2012. június 26-i nyilvános ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
● Elfogadta 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról, mely a Gondozási
Központ és Idősek Otthona által nyújtott ellátásra és igénybevevőire
terjed ki.
Az egyes ellátások tekintetében 2012. július 1-től az intézményi térítési díj az alábbiak szerint alakul:
1./étkeztetés intézményi térítési díja: 515,-Ft+ÁFA naponta
adagonként
2./ házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 210,-Ft óránként (étkeztetés nélkül)
3./ nappali ellátás (idősek klubja) intézményi térítési díja:
a) étkezéssel:
520,-Ft+ÁFA Ft/nap
b) étkezés nélkül: 10,- Ft/nap.

4./ időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (Idősek Otthona) intézményi térítési díja:
a) 2.900,-Ft naponta
b) 87.000,-Ft havonta
● Elfogadta a 16/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.
(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
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. szeptember 18-án 15.00 órai kezdettel tartja.
Nagyné John Ágnes
önkormányzati irodavezető

Bodmér önkormányzat beszámolója
Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2012. június 27.-én megtartott
soron következő nyilvános üléséről
Napirendek:
1. A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a Képviselőtestület elfogadta. A két ülés között végzett munkák során a polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a településen lévő utak
kátyúzása megtörtént. A munkát a parkgondozó és a közcélú foglalkoztatottak végezték el kifogástalanul így a bekerülési költséget
minimalizáltuk..
2. Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Államkincstár Fejér megyei igazgatósága hiánypótlási felhívásának
megfelelően a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodását módosította.
3. Csapadékvíz elvezető pályázat elbírálása.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megküldte írásos értesítését. Sajnos
a második fordulóban sem részesültünk pozitív elbírálásban, pedig nagyon sok energiát fektettünk ebbe a pályázatba. Utolsó lehetőségként
a negatív elbírálás miatt kifogást nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Jogi főosztályához. Továbbiakban, ha innen is elutasító
választ kapunk, a Képviselő-testület a pályázati önerőre tartalékolt
felszabaduló anyagi források terhére fontossági sorrendben 9 pontos
felújítási és fejlesztési célokat tűz ki.
4. Személyes gondoskodást nyújtó rendelet felülvizsgálata. A
Képviselő-testület megismerte Csákvár Község Önkormányzata ide
vonatkozó rendelettervét és az abban foglalt térítési díjak elfogadásához hozzájárul.
5. Augusztus 19. Szent István napi falunap szervezése. A részletes
programról a hírmondó hasábjain külön tájékoztatást adunk..
6. Aktuális:
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a felszólításoknak
köszönhetően sokat javult a falu összképe, a gazos területek száma is
csökkent, ennek ellenére van néhány ingatlan, ahol lenne tennivaló.
Szomorú tény, hogy néhányan még felszólításra sem végzik el ezt a
munkát. Kérném ezeknél az ingatlan tulajdonosoknál a szomszédok
segítségét is, tegyék szóvá, hogy nem hajlandók szenvedni az allergén gyomnövények miatt, mert a kedves szomszéd nem hajlandó lekaszálni azt.
A Képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetők
Bodméron a hivatalban ügyfélfogadási időben.
A Képviselő-testületi ülések nyilvánosak melyre minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel hívunk és várunk. Soron következő ülés 2012.
szeptember 12.-én 15:30 kor.
Tisztelettel: Balogh István László
polgármester
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Polgármesteri hivatal tájékoztatói

a Gróf Esterházy Móric Általános
Iskola további működéséről
Az iskolák állami átvételével, illetve tanügyi átszervezésével kapcsolatban annyi ellentétes információ látott napvilágot a sajtóban és a
médiában, hogy célszerű legalább a helyi, csákvári viszonyokat tisztán
leírni. Nyilatkozni a Hírmondó lapzártája napján ismert tényezőkről,
jogszabályokról lehet, melyek természetesen még változhatnak a hatályba lépésükig.
Településünkön is találgatások kezdődtek, elsősorban két fő pont
körül, melyet az alábbiakban próbálunk tisztázni.

Eladták-e a régi iskolát?
A régi iskolát nem adta el a képviselő-testület, és nem is kívánja értékesíteni. Erről még említés sem esett sem bizottsági, sem pedig testületi ülésen.
Még a legutóbbi tanévben is a régi iskola két épületében helyeztek
el osztályokat. A csákvári iskola tanulóinak létszáma 1996-ban még
megközelítette a 600 főt (26 osztályt), jelenleg összesen 410 főt írattak be a 2012/13-as tanévre (18 osztály lesz). A 600 fő, illetve 26
osztály elhelyezéséhez még szükség volt a régi iskola mindkét épületére, az ún. napközi épület tantermeire, és az új iskola jelenleg
szaktanteremként működő egyes termeire is. Az idei, jóval kevesebb
tanulót, osztályt el lehet helyezni az új iskolában, illetve legfeljebb
a régi iskola utcafronti épületének egy részében. A régi iskola másik
épületére, az ún. Pásztor-házra már egyáltalán nem lesz szükség az
iskola működtetéséhez a jelentősen csökkent gyermeklétszám miatt.
A napközit, a Kun László Középiskola (esti gimnázium) elhelyezését, a
szakköröket, valamint a zeneiskolát pedig át lehet vinni az új iskolába,
és el lehet helyezni úgy, hogy mindezek egymást nem zavarják.
Az átcsoportosításnak egyetlen oka van: a jelentős összegű rezsiköltség-megtakarítás. Feleslegesen nem világítunk, fűtünk épületeket,
illetve termeket. Az új elhelyezés semmiféle kapacitás feletti
működéssel nem jár, hiszen a 600 fős, 26 osztályt magába foglaló iskolai létszámnál sem volt semmilyen gond a működéssel.
A csákvári képviselő-testület a július 31-i testületi ülésen dönt a tantermek igénybe vételéről, ezt követően az új iskola és a napközi bejáratán a döntés kifüggesztésre kerül, és megjelentetjük a csákvári
honlapon is. (Mivel a Hírmondó lapzárta július 20-án van, a döntést
ebben a cikkben még nem tudjuk közölni.)

Felekezeti fenntartású lesz-e a csákvári iskola? Hogyan
fog a továbbiakban működni?
2012-ben az iskola egyházi fenntartásba vételére vonatkozóan a
Csákvári Református Egyházközség részéről érkezett ajánlat, amely
egy korábbi, szintén írásban tett ajánlatuk megismétlése volt. A korábbi ajánlat még az előző önkormányzati ciklusban érkezett. Azonban ahogyan az előző Képviselő-testület sem élt az ajánlattal, úgy a
jelenlegi sem kíván élni a lehetőséggel. Csákvár Nagyközség Önkormányzata az Esterházy Iskolát nem kívánja felekezeti fenntartásba
adni. Erről a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (11)
bekezdése alapján köteles volt május 31-ig határozni. Az iskola önkormányzati fenntartásban marad mindaddig, amíg ezt jogszabály
lehetővé teszi. A jelenleg ismert, 2013. január 1-től hatályos jogszabályok szerint a pedagógusokat munkajogi jogutódlással átveszi
a Magyar Állam, a jövő év első napjától tehát nem önkormányzati
alkalmazottak lesznek. A 3000 lakos feletti települések képviselőtestületének 2012. szeptember 30-ig nyilatkoznia kell arról, hogy
vállalja-e az iskola fenntartásának minden egyéb költségét, a takarítástól kezdve a rezsiköltségen át az iskolai eszközök biztosításáig. (A
pedagógusok bérét az állam mint munkáltató állja teljes egészében,
az ezen felüli egyéb iskola működtetési költségekről kell a településeknek nyilatkozniuk.) Amennyiben vállaljaa további költségeket, az
iskola épülete továbbra is önkormányzati tulajdonú marad, ellenkező
esetben a feladattal együtt a vagyon is az államhoz kerülne, méghozzá ingyenesen. A csákvári képviselő-testület döntését a szeptemberi testületi ülést követően közölni fogjuk a lakossággal.

SZABÁLYSÉRTÉSI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény – 2012. április 15-i
hatálybalépését követően – rendezi az eljárni jogosult szabálysértési
hatóságok, valamint az alkalmazandó szabálysértési jogszabályok körét.
A törvény értelmében szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt
tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.
Az új szabálysértési törvény alapján az önkormányzatok 2012. május
31-ig kötelesek voltak hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeleteikben meghatározott szabálysértési tényállásokat. 2012. június 1-től
már nem lehet hatályban olyan helyi rendelkezés, amely valamely cselekményt vagy mulasztást szabálysértéssé minősít, ugyanis április 15-e után
azt csak törvény szabályozhatja. (Eddig törvényen kívül alsóbb szintű
jogszabály – így helyi önkormányzati rendelet is! – szabálysértési tényállássá minősíthetett bizonyos cselekményeket.)
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2012. április 15-től hatályos 51.§ (4) bekezdése egy új lehetőséget kínál az önkormányzatok számára:
„A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben
meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti
el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi.”
A Képviselő-testület tehát jogalkotói hatáskörében eljárva alkothat olyan
helyi rendeletet, amely valamely magatartást - ha szabálysértéssé nem is,
de - vagy tiltottá, vagy kirívóan közösségellenessé nyilvánít. (Az év második felében megalkotásra kerülnek ezek a helyi rendeletek.)
A törvény rendelkezése alapján az általános szabálysértési hatóság
a fővárosi, megyei kormányhivatal. Ezen kívül még szabálysértési
hatósági jogkörben eljárhat a rendőrkapitányság és a NAV is. Elzárással
is büntethető szabálysértés miatt pedig első fokon a helyi bíróság jár el.
Az eljárás lefolytatására az eljárás alá vont személy lakóhelye szerinti
szabálysértési hatóság illetékes. A hatóság határozata ellen benyújtott kifogást az ügyben érdemi határozatot hozó szabálysértési hatóság székhelye szerinti helyi bíróság bírálja el.
Az április 15-e előtt indult eljárásokban, illetve ezt a dátumot megelőzően
elkövetett szabálysértések esetén még a korábbi, tehát az 1999. évi LXIX.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, illetve az eljárásra a községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi jegyző jogosult.
A településeken a legtöbb szabálysértési tényállást a tankötelezettség elmulasztása, illetve az ebtartás szabályainak be nem tartása valósította
meg. Mindkét cselekmény szabálysértési tényállás maradt, de az eljáró
hatóság már nem a jegyző (Polgármesteri Hivatal szabálysértési hatósága), hanem a Fejér Megyei Kormányhivatal lett.
A tankötelezettség elmulasztása miatt a tanköteles korú gyermek szülője,
gondviselője felel és az iskola feljelentése alapján már 10 óra igazolatlan
mulasztás megalapozza a szabálysértési eljárás megindítását.
A településeken sajnálatos módon elszaporodtak a szabadon kóborló
ebek. A gazdátlan állatokat az arra illetékes szerv a hivatal jelzése alapján befogja és elviszi, a kutya esetleges kiváltása pedig nem kis költséget
jelent a tulajdonosnak.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 4/2010.
Kormányrendelet kimondja, hogy az állatot úgy kell tartani, hogy a tartás a
környező lakóközösség kialakult szokásrendjét tartósan és szükségtelenül
ne zavarja, illetve az állatok ne veszélyeztessék más állatok, ill. az ember
biztonságát. 2013. január elseje után négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel megjelölve tartható, erre külön felhívom a kutyatartók
figyelmét. A hivatal, illetve az eljáró hatóság törekvése az állatok védelme
érdekében, - természetesen szem előtt tartva elsődlegesen a lakosság
biztonságát, - hogy a jogszabályok által biztosított szigorú intézkedésekkel határozottan fellépjen a nem megfelelő tartási szokások ellen, és ha
kell, szankciók bevezetésével szorítson rá minden érintettet a jogkövető
magatartásra. Kérjük ezért minden kutya, illetve más, kedvtelésből tartott állat tulajdonosát, hogy fokozottabban figyeljenek házi kedvenceikre, tartsák be ezzel kapcsolatos kötelezettségeiket.
Amennyiben a jogszabályi változásokkal kapcsolatosan bármilyen kérdésük van, állunk szíves rendelkezésükre telefonon vagy akár személyesen is, a hivatal ügyfélfogadási idejében.
Vakánné Petrovics Ildikó
Hatósági irodavezető
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Eseménynaptár 2012.07.01. – 07.31.
AUGUSZTUS

06-10.        Múzeumi tábor ● Vértes Múzeum
18.
Hobby kiállítás ● Vértes Múzeum

19-20. FLORIANA NAPOK ● Pihenőpark
19. 17:00 Községi ünnepély
18:30 A bíró okos lánya című népmese

csákvári Paulini Béla Színtársulat
20:00 Lajtai-Békeffi: A régi nyár című operett
Pesti Fiatalok Színháza
kb. 22:00 Tüzijáték
20. 11:00 Vadászkutya fajtabemutató
13:00 Lovasprogram
15:00-18:30 Színpadi programok
18:30 Dupla Kávé együttes fellépése
Részletes program a plakátokon

31.

Kárpátia koncert ● Tersztyánszky Sportközpont

SZEPTEMBER
29. 09:00 Hagyományos XIII. Mihály-napi lovas- és pásztortalálkozó
Fogathajtás, gulyás és csikós programok, gyermekprogramok,
gasztronómiai kínálat, kulturális programok
Jelentkezés a pásztorétel főző versenyre:
Szeptember 28-ig személyesen a Pro Vértes Nonprofit Zrt.,
Csákvár, Kenderesi utcai irodájában, (Geszner-ház)
Tel./fax: 22/354-420 E-mail: provertes@provertes.hu
vagy Csákvári Lovasok Baráti Köre, Bakonyi János
Tel.: 20/9558-114
Részletes időpontok a következő számban

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
AUGUSZTUS
Katolikus Egyház
Plébánia hivatali órái:
Hétfő
15.00 – 17.00
Kedd Szerda Péntek 9.00 – 11.00
Plébánia telefonszáma:                  354 – 369

A Prohászka közösségi házban csütörtökönként 17.00-18.30 karitászos ruhaosztás van. Ebben az időpontban adományokat is szeretettel elfogadnak.
Elsőpéntekenként az atya a beteg híveket szeretettel meglátogatja. Vasárnap
délelőttönként a világi áldoztatók szívesen elmennek áldoztatni a kórházba és
a beteg vagy idős hívekhez a faluban. Akik kérik, jelezzék a fenti telefonszámon.

Református Egyház

A Bethesda Gyermekkórházzal kiváló kapcsolatban lévő óvodánk
várja a bölcsődés, illetve óvodás korú gyermekek beiratását.
A nyári szünetben is ügyeletet tartunk a gyermekek részére.
Jelentkezés: 06-22-354-071 –es telefonszámon.
Minden nap várjuk azok telefonhívását, személyes bejelentkezését, akik lelki, vagy egyéb segítségre szorulnak.
A Református Egyházközség címe:
8083 Csákvár, Kálvin u. 9.
Tel./Fax: 06-22-354-071 vagy: 06-20-931-8075

Evangélikus Egyház
TÁBOR:
Aug. 5-12.

Siegdorf - Pyrbaumi-Csákvári közös ifjúsági tábor

26. 16:00 Mészáros Tamás Nyugati (Dunántúli) egyházkerületi
                    felügyelő ünnepélyes beiktató istentisztelete.

Igét hirdet: Szemerei János, az egyházkerület püspöke.

SZEPTEMBER

09. 11:00 Tanévnyitó istentisztelet
Augusztus hónap igéje:

Az Úr meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.
(Zsolt. 147,3)
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Bodméri falunapi program 2012. augusztus 19.
15:00-15:30: Harangláb felszentelése és megáldása:
Ambrózy Tamás Atya, Kolozsvári Kiss János Lelkipásztor
Milleneumi Emlékpark
15:30-16:30: Ünnepi köszöntő: Balogh István László polgármester
Díszpolgári cím adományozás
Kulturált környezetű lakóház elismerő cím adományozás
Új kenyér megáldása: Kolozsvári Kiss János Lelkipásztor
Faluház udvara
16:30-17:00: FUEGO SALSA tánccsoport
17:00-17:40: Humorista: Loránd Barnabás (Trabarna)
17:40-18:00: FUEGO SALSA tánccsoport
18:00-19:00: Betli Duó: Geri Betli Gábor, Kizsán Gyula mulatós zene
19:00-20:00: Faluvacsora: Marhapörkölt, szarvas pörkölt
20:00-21:00: Drasztikusok élő koncertje
21:00-03:00: Utcabál: zenél Zámbó Zsolt
Minden kedves érdeklődőt szeretettel hív és vár Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. A program egész ideje alatt büfét
működtet Erdész Ferenc.
Vacsorajegyek kaphatóak 500 forintért elővételben Kissné Tolnai Erzsikénél, és a program ideje alatt a képviselőknél.

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

220 kV-os vezeték üzembehelyezés
A MAVIR ZRt. beruházásában szakaszosan megvalósuló MartonvásárGyőr 400 kV-os távvezeték részét képező, jelenleg Oroszlány-Dunamenti
220 kV-os összeköttetésként üzemelő távvezeték új hálózati alakzata
2012. augusztus 5-én feszültség alá kerül!
2012. augusztus 5-től az oszlopszerkezetekre felmászni, a vezetéket
megközelíteni

TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!
Tóth Jánosné
jegyző sk.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
2012.július 2-án Polyák Anett és Béka Miklós
SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
Június 21-én Rácz Hanna a Gánti utcába
Isten hozta a kis jövevényt!

Intézményi hírek - Esterházy Iskola
A könyvosztás augusztus 30-án 8-18-ig az új iskolában lesz.
Az évnyitó időpontja: szeptember 2.-a 18 óra.

ÉRETTSÉGIZZEN ESTI TAGOZATON CSÁKVÁRON!
A Kun László Középiskola és Szakiskola Csákvári Tagintézménye

FELVÉTELT HIRDET

a 2012/2013-as tanévre
gimnáziumi képzésre.
A beiratkozás ideje: augusztus 22-én és 24-én 15.00-tól 18.00-ig.
A beiratkozás helye: Esterházy Iskola, Csákvár, Szabadság tér 8. sz.
A beiratkozáshoz szükséges: személyi igazolvány, TAJ-kártya,
a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok,
12000 Ft ( iskolafenntartói hozzájárulás )
Érdeklődni lehet: KUNSTÁR BÉLA tagintézmény-vezetőnél a
06-30-415-0804-es telefonszámon.
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Intézményi hírek - Családsegítő Szolgálat

Ismét a segítségüket kérjük
Bár a nagy hőségben még ritkán gondolunk a télre, most mégis arra kérjük Önöket, hogy ha van használt, de még használható, feleslegessé vált
kályhájuk, ajánlják azt fel, hogy egy kisgyermekes családnak segítsenek
vele.
Köszönettel: Családsegítő Szolgálat
Tel. : 22/354-310

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár
Könyvújdonságainkból
4 hozzávaló - gluténmentes ételek
Leslie L. Lawrence: Mogyoróallergia
Bartos Erika: Anna, Peti Gergő : Megmondalak
Nógrádi Gábor: Papa ne már!
Tea Stilton: Szabad egy táncra?
A tenger: Mi micsoda junior 20.
Hajók 3D-ben
Lovak 3D-ben
Moro: Indiai szenvedély (Kapurthala igaz története)
Tsiolkas: A pofon
Salamon Pál: Az utazás
Setz: Szerelem a mahlstadti gyermek idején
Morgan: Vidd hírét az Örökkévalónak

Angol rózsA

használtruhabolt

LAPZÁRTA
augusztus 22.
HIRDETÉSFELVÉTEL
21-22-én a
könyvtárban.

1
2

Minden

Nemzetközi
gépjárművezetőket
keresünk „E” kat. jogosítvánnyal. Fekete tacskó kiskutya ingyen
Pályakezdők jelentkezését is várjuk, elvihető.
nyelvtudás nem szükséges.
Érd.: 06-30/3901843
Tel: +36202721211
Nyaraljon, pihenjen Gyulán az KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Éva apartmanházban, 300 m-re a
Várfürdőtől.
Parkolási lehetőség zárt udvarban. Csákvár Nagyközség Önkormányzata és a Vértes Múzeum Baráti
tel.:0036/20-9628822
Köre Egyesülete köszönetét fejezi
www.evaapartmanhaz.com
ki mindazoknak, akik Schmidt
Törzskönyves kuvasz kiskutyák Mártonné (rektor Piroska néni)
temetésén részt vettek.
eladók.
Érd.: 06-20/8077543

Tisztelt Földtulajdonosok!
A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány kezelhetetlen méretű,
gazdálkodásra alkalmatlan, vagy örökösödés miatt elaprózódott, nem
hasznosított földeket vásárolna Bodmér, Csákvár, Vértesboglár, Szár
területén. Elsősorban a természetes művelési ágú területek érdekelnek bennünket, de természetesen vásárolunk esetleg szántót is
cserélés céljából. Ezúton kérünk minden olyan földtulajdonost, akinek csak problémát és gondot jelent a tulajdonában lévő terület,
hogy keressen fel bennünket személyesen Csákváron, a Geszner-házban, vagy telefonon a következő telefonszámon: 22/354-420.
A terület elhelyezkedésének és adatainak kiderítéséhez, adatbázisunkkal, térképeinkkel az esetleges megállapodástól függetlenül
is állunk rendelkezésre.
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány
8083 Csákvár, Kenderesi u. Geszner-ház
e-mail: provertes@provertes.hu

NYÁRI RUHAVÁSÁR

30 – 50 %
KEDVEZMÉNNYEL

LAKÁSTEXTÍLIÁK NAGY VÁLASZTÉKBAN
Címünk: Csákvár, Kertész utca 15. NYITVATARTÁS
Honlap: www.angolrozsa.hu
H-P: 9-11;14-17
Szeretettel és tisztelettel:
Szo.: 9-12
   Árki Tünde (0620)2299-242
Vasárnap: ZÁRVA

SÍRKŐ
árkategóriában

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

APRÓHIRDETÉS
Eladó a Vajda János utcában 2
szobás családi ház dupla telekkel.
Ár: 8 MFt.
Érd.:06-20/4979463
06-20/5088493

E GY E DI - , E L E G Á NS - , MÁRKÁS-, ANG OL
HA S Z NÁ LT RUHÁ K K I V Á LÓ MINŐSÉG BEN

személyes garnitúra , gránit fejrésszel

Kedves olvasóink a A Floriana könyvtár július 31-től augusztus 18-ig
zárva tart. Nyitás augusztus 21 kedd.

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

egyéniség és elegancia

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 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

Ne főzze be, főzze ki!
A 40 éves Csákvári szeszfőzde teljesen
megújulva várja a pálinkafőzetőket.
A többféle méretű és rendszerű lepárló
berendezések rendszerbe állításával
lehetőség nyílik a nagyobb és az egészen
kis tételű cefrék lefőzésére is.
Megújult a cefrerakodás rendszere
is, a hordóit mindenki az odaszállítást követően ugyanazzal a fuvarral
visszaviheti.
Nyitás várhatóan augusztus 20. után .
Várjuk a tisztelt főzetőket.
Elérhetőség szeptemberig: 22/354-420,
szeptembertől

22/354-112

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: augusztus 22.

