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Csákvár Önkormányzat beszámolója

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. július 31-i nyilvános ülésén végzett munkájáról
A képviselő-testület 2012. július 31-i nyilvános ülésén az alábbi határozatokat hozta:
● Elfogadta a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket.
● Felhatalmazta a polgármestert a Gondozási Központ és Idősek Otthona székhely szociális intézmény, valamint a telephelyként működő
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtására azzal, hogy a működési engedélyben
az intézmény fenntartójaként a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás szerepeljen a korábbi döntéseknek megfelelően, valamint jóváhagyta a Gondozási Központ és Idősek Otthona módosított
Szakmai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint
Házirendjét.
● Módosította a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány Alapító Okiratát,
mely szerint az alapítvány közhasznú tevékenysége kiegészül a közbiztonság védelmével, valamint a települési külkapcsolatok támogatásával.
● A Képviselő-testület megismerte és tudomásul vette Mészáros
Tamás alpolgármester testvérvárosi kapcsolatokról szóló szóbeli
tájékoztatóját.
● Elfogadta a „Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének fejlesztése” című, Berényi út, Kossuth u. közötti terület egyes árkainak
rendeltetésére vonatkozó, KDOP-4.1.1./E-11-2011-0023 azonosítószámú pályázat kivitelezési munkáival összefüggésben a közbeszerzési eljárást megindító felhívást.
● Tárgyalta a sportközpontban működő büfé üzemeltetésére, illetve
az ezzel kapcsolatos beruházására vonatkozó ajánlatot.
● Elfogadta a csákvári sportközpont NB II-es mérkőzések fogadására
történő alkalmassá tételéről szóló tájékoztatót.
● A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy a tulajdonában lévő
214/1 hrsz.-ú sportintézmény területén megvalósuló „sportcsarnok
bővítése” megnevezésű projektelem, valamint „pályavilágítás kialakítása, pályakorlát, kombi rendszerű sportburkolat, parkoló kialakítása
2440 négyzetméter, parkoló és út kialakítása, pályaépítés 60 X 40 m,
fedett sajtó- kamera helyiség” megnevezésű projektelem megvalósítására nyújtott támogatás erejéig a beruházás üzembe helyezését
követő 30 napon belül hozzájárul a jelzálogjog bejegyzéséhez a Magyar Állam javára, a beruházás üzembe helyezését követő 15 évre.
● Intézkedéseket hozott az önkormányzat és intézményei 2012. évi
költségvetésről szóló 2/2012. (II.14.) önkormányzati rendeletének
átdolgozásával összefüggésben, melyekről részletes tájékoztatást a
Hírmondó következő számában tesz közzé.
● Elrendelte - a Római Katolikus Szeretetszolgálat Otthona igazgatója
kérésének eleget téve- a Szent Vince utca Széchenyi utca felőli végénél a „Várakozni tilos” „70 m” „kivéve egészségügyi szolgáltató” korlátozó tábla elhelyezését.
● Döntött arról, hogy a Raiffeisen Bank Zrt-vel megkötött
bankszámlahitel-szerződés 20 millió forint összegű keretét kéri 30
millió forintra emelni, továbbá hogy megkeresi a Raiffeissen Bank, az
MFB, illetve a Buda Takarékbank pénzintézeteket a nyertes települési
vízrendezési pályázat önerejének biztosításához esetlegesen szükséges hosszú távú fejlesztési hitelre vonatkozó ajánlatok kérésével.
● Értékesítésre meghirdette a Csákvár, 2442 hrsz-ú, Vásártér
megnevezésű ingatlant.
● Kezdeményezte a vasgyűjtés 568.000 Ft bevételéből az Úttörő térre
rugós játék, illetve csúszdás minibástya, valamint a Petőfi utcai játszótérre csúszda elhelyezését.
● Haszonbérbe adta a csákvári 2840/1 hrsz-ú, kert művelési ágú, 946
m2 nagyságú, 1.40 AK kataszteri tiszta jövedelmű zártkerti ingatlant
5 éves időtartamra.
● Engedélyezte a Gróf Esterházy Móric Általános Iskolában 1 fő informatikus álláshely betöltését 2012. augusztus 1-től határozatlan ideig.
● Tudomásul vette a háziorvosi, az ügyeleti ellátás minimum feltételeinek változásairól, valamint a beutalási rend változásról szóló szóbeli tájékoztatót
● Csatlakozott az „Európai Mobilitási Hét” rendezvénysorozathoz. Ennek keretében 2012. szeptember 22-én megszervezi az „Autó nélkül a

városban” rendezvényt, melynek során délelőtt a Szabadság tér belső
része és a hozzá tartozó parkolók lezárásra kerülnek a gépjármű forgalom elől. (Kivéve, mentő, tűzoltó, rendőr, tömegközlekedés.)
● Engedélyezte a Gánti egységes óvoda-bölcsődében 1 fő bölcsődei
gondozónői álláshely betöltését 2012. szeptember hó 1. napjától határozatlan ideig.
● Felkérte a polgármestert a szennyvíztelepre vonatkozó előterjesztés
kapcsán, hogy az üzemeltető részvételével szervezzen egyeztető
tárgyalást - a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
témával foglalkozó tanszéke által delegált - szakértő bevonásával.
● Tulajdonos beadványára kinyilvánította, hogy a csákvári 1042.,
1043. és 1044. hrsz-ú területek vonatkozásában nincs az önkormányzat birtokában olyan adat, mely szerint kötelezettséget vállalt volna
a szóban forgó területek rendezésiterv szerinti átminősítésére, még
ráutaló magatartás formájában sem.
● Eredménytelennek nyilvánította a Rákóczi utcai közterület bérbeadására irányuló pályázati eljárást.
● A képviselő-testület döntött arról, hogy a Széchenyi utca végén
súlykorlátozó tábla kihelyezésére beadott kérelmet elutasítja.
● Elhatározta, hogy a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében létrehozandó hulladékgazdálkodási
rendszert üzemeltetető és vagyonkezelő gazdasági társaságban tagként részt kíván venni, továbbá hogy átruházza hatáskörét a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében.
● Döntött arról, hogy a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Csákvár-Móricmajor buszjárat
üzemeltetésnek 2012. június 15-től - június 30 közötti időtartamra
járó 164.275,- Ft összegű kiadása fedezetét az általános tartalékkeret
terhére biztosítja.
A képviselő-testület 2012. július 31-i nyilvános ülésén az alábbi rendeletet alkotta:
● Elfogadta 18/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendeletet a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról. A korábbi rendelet felülvizsgálata
több okból is indokolttá vált: részben a jogszabályalkotást szabályozó
előírások változása tette szükségessé, továbbá mivel az ellátások
egy része mikrotársulási formában történik, e tény befolyásolta a
rendeletalkotás folyamatát (a társult települések hozzájárulása mellett a gesztor településnek kell a rendeletet megalkotnia, a korábbi
rendeletből ez a felhatalmazás hiányozott).
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

Kitüntetettjeink
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete az augusztus 20-i ünnepségen az alábbi
kitüntető címeket adományozta:
Csákvár Díszpolgára posztumusz címben részesült: Knausz Imre
Kulturált környezetű lakóház elismerést kapott:

Ádám Tamás ● kertész u. 18.
Csákány László és Csákány Lászlóné ● kertész u. 11.
Fehérvári Elek és Fehérvári Elekné ● hunyadi u. 18.
Németh Zoltán és Némethné Nagy Tímea ● kertész u. 9.
Puszta Ferenc és Puszta Ferencné ● kenderesi u. 12.
Szeretettel gratulálunk!
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Bodmér önkormányzat beszámolója
Bodmér község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozata értelmében Balogh István László polgármester az
alábbi levelet küldte meg a GYEMSZI Egészségszervezési és Finanszírozási Főigazgatóságának:
GYEMSZI Egészségszervezési és Finanszírozási Főigazgatóság
Budapest 1125 Diós árok 3.
Tisztelt Cím!
Bodmér község Önkormányzatának Képviselő-testülete, illetve valamennyi lakosa nevében kérem, hogy szakorvosi ellátás tekintetében
szíveskedjenek a települést továbbra is a Fejér Megyei Szent György
Kórházhoz sorolni.
Felháborodva és értetlenül állunk a település új szakorvosi körzetbe való besorolása előtt, az előtt, hogy Székesfehérvár helyett, Fejér megyei településként a Komárom-Esztergom megyei Tatabányai
Szent Borbála korházhoz fogunk tartozni.
A bodméri lakosok több mint fele idős, nyugdíjas, közülük nagyon
sokan orvosi ellátásra és kórházi kezelésre szorulnak. A Tatabányára
való eljutás a közlekedési problémák miatt roppant nehézkes, mivel a vasúti vonal nem érinti községünket. Autóbusszal is csak nagy
kerülővel, átszállásokkal és sok időveszteséggel érhető el a város,
amely az itt élők számára teljesen idegen és ismeretlen. Az idős beteg
emberek kétségbeesetten keresik az Önkormányzatot, hogy próbáljon tenni valamit, mert a lakóinkat évtizedes hagyomány köti Székes-

fehérvárhoz, legfőképpen az orvosi ellátás tekintetében mindenki
ragaszkodik az orvosához, a megkezdett kezelések folytatásához.
A bodméri orvosi ellátást a csákvári háziorvosok biztosítják, a hétközi
és hétvégi ügyelet tekintetében is Csákvárhoz tartozunk. Csákvárral
van körjegyzőségben is a település, Csákvár pedig a Székesfehérvári
Szent György Kórházhoz tartozik. A tervezett besorolással teljesen
ellehetetlenül Bodmér orvosi ellátása. ez a megoldás elfogadhatatlan a bodmériak számára, nagyon hátrányosan érint mindenkit. Nehezményezzük, hogy helyi ismeret nélkül, megkérdezésünk nélkül,
tájékozódás nélkül döntöttek a fejünk felett.
Tisztelettel kérjük kérésünk figyelembevételét, és a település visszahelyezését a székesfehérvári kórház ellátási körébe.
olyan nagy súlyú problémának érezzük a hátrányos besorolást, hogy
ha nem teljesítik kérésünket, a Köztársasági Elnök Úrhoz fogunk fordulni.
Bodmér, 2012. július 25.
Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

Polgármesteri hivatal tájékoztatói

GÉPJÁRMŰADÓ
Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség megváltozott feltételeiről.
A gépjárműadóról szóló, többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény
5. § f. pontja értelmében adómentes a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó
(kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a
nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt:
mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem
érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13
000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és
adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll,
akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
2012. évben megváltoznak a súlyos mozgáskorlátozottság esetén adható gépjárműadó-mentesség feltételei.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011 (VI.29.) kormányrendelet 14. § (4) bekezdése értelmében a korábban hatályos kormányrendelet (164/1995. (XII.27.)) alapján annak 2.
és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény a hatályossági idején
belül, legfeljebb azonban – a 102/2011. (VI.29.) kormányrendelet 14.§-a
alapján – 2012. december 31-ig használható fel!
Ennek értelmében a súlyos mozgáskorlátozott személynek 2012. évben
a korábbiakban „hétpontos” I. fokú Orvosi Szakvélemény alapján adott
gépjárműadó fizetés alóli mentesség az igazolás érvényességéig, de
legkésőbb 2012. december 31. napjáig áll fenn.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló 102/2011 (VI.29.) kormányrendelet 2.§. a) pontja szerint súlyos
mozgáskorlátozott személy:
A.) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján
mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos személy,
Ennek igazolására elfogadható dokumentum:
a) mozgásszervi fogyatékosságot igazoló- fogyatékossági támogatás
megállapításáról szóló hatósági (Magyar Államkincstár) határozat másolata;
A kérelem nyomtatvány letölthető a Magyar Államkincstár (www.allamkincstar.gov.hu) honlapjáról: Magánszemélyek/Fogyatékossági támogatások/Fogyatékossági támogatás címről
A kitöltött kérelemhez mellékelni kell a háziorvosi beutalót, minden orvosi dokumentumot, ami a fogyatékosság fennállását igazolja.(Pl.: kórházi
zárójelentés, szakorvosi igazolás stb.) valamint a személyi igazolvány, a
lakcímkártya és a TAJ kártya egyszerű fénymásolatát.
B.) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM

rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, vagy P) pontban meghatározott
többszörös és összetett betegségekben szenved, amennyiben többszörös
és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi eredetű fogyatékosság
Ennek igazolására elfogadható dokumentum:
b) 8 életév alatti gyermek esetén az 5/2003. (II.19.) EszCsM rendelet 3.
számú melléklet szerinti IGAZOLÁS tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről kizárólag MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEK ESETÉN;
C.) a kormányrendelet 8/A. § szerinti minősítési rendszer szerint a
közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez
az állapota várhatóan legalább 3 éven át fennáll.
Ennek igazolására elfogadható dokumentum:
c) a szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvéleménye (A szakértői szerv a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, jogelődje az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet)
E dokumentum beszerzésének menete:
A kérelmezőnek fel kell keresnie a bicskei Okmányirodát (Körzetközpont),
ahol kérelmeznie kell a közlekedőképessége minősítését. A kérelemhez
csatolnia kell a mozgáskorlátozottságát bizonyító orvosi dokumentációt.
(Pl. kórházi zárójelentés, szakorvosi igazolás stb.)
Az Okmányiroda az ügyfél kérelmével és az ahhoz csatolt orvosi dokumentáció megküldésével megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség
minősítése érdekében.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a szakértői szerv a szakvéleményét
60 napon belül adja ki.
Az ismertetett jogszabályváltozások miatt az adózó a fenti igazolások
valamelyikének benyújtásával kérheti a gépjárműadó alóli mentességet adóhatóságunknál. (Az adó-mentesség érvényesítéséhez elégséges
a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló okirat másolata.)
Kérjük azon adózókat, akik ilyen típusú gépjárműadó menteséget kapnak,
hogy a mentesség folyamatosságának biztosítása érdekében a szükséges
dokumentumokat 2012. december 31-ig szerezzék be.
Polgármesteri Hivatal - Adóiroda

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
2012. aug. 02-án Zámbó Tamás és Gábor Hornai Zóra
2012. aug. 04-én Bauer István és Schneider Bianka Réka
2012. aug. 11-én Németh Szabolcs és Nagy Lívia
2012. aug. 13-án Molnár Ferenc és Goldschmied Gabriella
2012. aug. 15-én Hartégen Balázs és Klupács Marianna
2012. aug. 18-án Egész János és Schneider Katalin
SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

CSÁKVÁRI-BODMÉRI HÍRMONDÓ 2012. SZEPTEMBER

7

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Intézményi hírek - Gondozási központ

Telefonszám változásokról

A Gondozási Központ szeretné az alábbi klubokat, csoportokat
elindítani:

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Csákvár Nagyközség Önkormányzata, a telefon és az internet költségek csökkentése és az
egységes intézményi hálózat érdekében az Önkormányzat valamennyi intézménye vonatkozásában vezetékes telefonszolgáltatásra
szerződést köt a Kábelsat-2000 Kft.-vel. Az új telefonközpont kialakítása szeptember hónapban elkészül, a telefonközpont beüzemelése
után azok az előfizetők akiknek a telefonszolgáltatást a Kábelsat-2000
Kft végzi, ingyen hívhatják a polgármesteri hivatalt, illetve az intézményeket. Az átállással kapcsolatos kellemetlenségekért előre is elnézést kérünk, a változással kapcsolatban a lakosságot folyamatosan
tájékoztatjuk a Hírmondó októberi számában, a honlapon, plakátokon.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
Július 6-án Tóth Katalin a Szabadság utcába
Július 7-én Turány Zara a Kálvária utcába
Július 14-én Csákány László a Tersztyánszky körútra.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Intézményi hírek - Tersztyánszky Sportközpont
Asztalitenisz NB II. Észak-nyugat csoport 2012. ősz
2012.09.01. 11.00 Honvéd Szondi SE – Publo-Csákvár TK
2012.09.08. 11.00 Publo-Csákvár TK – Vonyarcvashegy
2012.09.09. 11.00 Gyenesdiás - Publo-Csákvár TK
2012.10.13. 11.00 Publo-Csákvár TK – Hévíz SK
2012.10.28. 11.00 Tatabányai ASE - Publo-Csákvár TK
2012.11.03. 11.00 Esztergom - Publo-Csákvár TK
2012.11.24. 11.00 Publo-Csákvár TK – KSI
2012.12.01. 11.00 Pestújhelyi SC - Publo-Csákvár TK
2012.12.16. 11.00 Publo-Csákvár TK – ATC Tokod
NB II. őszi mérkőzések
2012.08.25. Soproni Vasutas SE - Aqvital FC Csákvár
2012.09.01. Aqvital FC Csákvár - Bajai Labdarúgó SE
2012.09.08. Aqvital FC Csákvár - Duan FC Tatabánya
2012.09.15. Kozármisleny - Aqvital FC Csákvár
2012.09.22. Aqvital FC Csákvár - Szombathelyi Haladás
2012.09.29. Paksi FC - Aqvital FC Csákvár
2012.10.06. Aqvital FC Csákvár - Győri ETO FC
2012.10.13. Gyírmót FC Győr - Aqvital FC Csákvár
2012.10.20. Aqvital FC Csákvár - FC Ajka
2012.10.27. Szigetszentmiklósi TK - Aqvital FC Csákvár
2012.11.03. Aqvital FC Csákvár - ZTE FC
2012.11.10. VFC P2 Sport Kft - Aqvital FC Csákvár
2012.11.17. Aqvital FC Csákvár - Kaposvári Rákóczi FC
Megye II. őszi mérkőzések
2012.08.26.
Vasárnap 17:00
2012.09.01.
Szombat 16:30
2012.09.09.
Vasárnap 16:30
2012.09.16.
Vasárnap 16:00
2012.09.23.
Vasárnap 16:00
2012.09.30.
Vasárnap 15:00
2012.10.06.
Szombat 15:00
2012.10.14.
Vasárnap 14:30
2012.10.21.
Vasárnap 14:30
2012.10.28.
Vasárnap 13:30
2012.11.04.
Vasárnap 13:30
2012.11.11.
Vasárnap 13:30
2012.11.18.
Vasárnap 13:00
2012.11.25.
Vasárnap 13:00

CSÁKVÁR II. - VÁL
VÉRTESACSA - CSÁKVÁR II.
GYÚRÓ - CSÁKVÁR II.
CSÁKVÁR II. - NAGYVELEG
TORDAS - CSÁKVÁR II.
CSÁKVÁR II.- ISZKASZENTGYÖRGY
BODAJK - CSÁKVÁR II.
CSÁKVÁR II. - LOVASBERÉNY
FEHÉRVÁRCSURGÓ - CSÁKVÁR II.
CSÁKVÁR II. - PÁKOZD
SÁRKERESZTES - CSÁKVÁR II.
CSÁKVÁR II. - MÁNY
PUSZTAVÁM - CSÁKVÁR II.
CSÁKVÁR II. - PÁTKA

Az ifjúsági U-19 mérkőzések 2 órával előbb kezdődnek!

FILMES KLUB
Biztos van úgy, hogy egy film megható.
Lehet, hogy beleképzeljük magunkat egy film szereplőinek helyébe.
Van úgy, hogy magunkban folytatunk egy filmet; tovább szőjük a történetet.
Néha más befejezést is elképzelünk egy filmhez.
Nézzük a filmeket, látjuk a történetet.
JÓL LÁTJUK A TÖRTÉNETET?
KERESSÜK MAGUNKAT A FILMEKBEN?
Havonta egy alkalommal másfél órában nézzünk együtt meg egy-egy
filmrészletet, s beszélgessünk! Játszunk együtt a filmrészletekkel!
Beszélgessünk filmekről és önmagunkról!
Film és képzelet; önmagunk és saját filmjeink.

SZÜLŐCSOPORT
Gyerekek és felnőttek.
Kisgyerekek, nagy érzelmek.
SZÜLŐK ÉS GYEREKEK
Ki hogyan éli meg gyermekei iskolás éveit?
Ki hogyan emlékszik a saját iskolás éveire?
Vannak a diákéveknek boldog percei, órái!?
Havonta egy alkalommal másfél órában osszák meg egymással szülői örömeiket és gondjaikat azok, akik iskolás gyermekeket nevelnek!
Beszélgessünk a diákok és szülők kapcsolatáról: örömeiről és egy-egy nehéz pillanatáról!

KISMAMÁK ÉS KISPAPÁK
Kisgyerek, nagy gond?
KISGYEREK - NAGY ÖRÖM
Kisgyereket nevelő, babát váró szülőket várunk beszélgetésre.
Osszák meg egymással és velünk örömeiket, pillanatnyi bánataikat,
tapasztalataikat a babaneveléssel kapcsolatban!
Mondják el egymásnak, ki hogyan csinálja!
Havonta egy alkalommal másfél órában szeretnénk beszélgetni kisgyermeket nevelő, babát váró szülőkkel.
Fényképalbum, kedvenc játék bemutatása külön öröm mindannyiunknak.

KIVAGYOK - KI VAGYOK?
Hozz egy dalt, hozz egy dalszöveget!
Hozz egy olyan számot, amelyik tetszik!
Ebben a dalban benne vagy.
DAL - SZÖVEGELŐ CSOPORT indul 16-21 éveseknek.
Havonta egy alkalommal, 2 X 90 percben beszélgetünk a kedvenc dalodról, önmagadról, másról és másokról.
Van mobiltelefonod? Azzal lejátszhatod.
Vannak kedvenc számaid? Mi meghallgatjuk veled.
Mondd el, miért éppen az a kedvenc számod!
Kíváncsi vagy, hogy másnak mi a kedvenc száma?
Hozz magaddal egy barátot, egy barátnőt, egy ismerőst!

Amennyiben bármelyik felkeltette figyelmüket, jelentkezni
és érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken az intézmény
vezetőjénél: gkcsakvar@gmail.com +36-20-4446897.

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár

Könyvújdonságainkból
Deaver: Ablak a halálra
Courths-Mahler: Az indiai feleség
Garwood: Az ideális férfi
Stevens: Az informátor
Kalózok - Mi micsoda junior 12.

A könyvtár október hónapban könyvvásárt rendez leselejtezett és
fölös példányaiból. A pontos időpontot az októberi számban közzétesszük, a kiadványok ára egységesen 50 Ft/db. Reméljük sokan találnak majd közöttük számukra értékes „kincseket”.
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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 3360 Ft-tól
Tripla csomagok (kábeltelevízió, internet, telefon) már 4010 Ft-tól

Angoltanár tanítást vállal kicsiknek
is játékos módszerekkel, nagy gyakorlattal.
Érd..06-30/5802021

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Gulyás
Mihályt utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteDiplomás tanítónő általános iskolás ni igyekeztek.
gyermekek fejlesztését, korrepetáGyászoló család
lását és angol nyelv tanítását vállalja.
Köszönetünket fejezzük ki mindaÉrd.. 06-30/5546687
zoknak, akik Juhász Lajost utolsó
útjára elkísérték, sírjára virágot,
Önálló családi ház nyugodt csendes koszorút helyeztek, részvétükkel
környezetben albérletként kiadó.
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Érd.: 06.20/5590591
Gyászoló család

Funkcionális
Tréning
Új edzésforma
(nem csak sportolóknak),
alap edzettség a törzs és
az izületek stabilitásáért.
Hatékony és gyors
izomerősítés.

Az akció feltételeiről érdeklődjön a következő elérhetőségeinken:

hétfő, szerda 19:00-20:00
Tersztyánszky Sportközpont

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!

Galéria: www.ivanicskofarago.hu
E-mail: ivanicskofarago@t-online.hu
Csákvár, Temető u. Tel: 36-20-9362712

A Csákvári Vértesalja Vt.
értesíti a földtulajdonosokat,
hogy

A Csákvári Vértesalja Vt.
értesíti a földtulajdonosokat,
hogy

2012. szeptember 7-én
16.00 órakor
földbérleti díj kifizetést
tart

2012. szeptember 6-án
16.00 órakor
földbérleti díj kifizetést
tart

Helye: Csákvári Polgármesteri
Hivatal Házasságkötő terem

Vértesbogláron
a szokott helyen

F E LHÍ V Á S !

F E LHÍ V Á S !

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

FELHÍVÁS!
A rendőrség előtti
hirdetőtáblánál
júliusban találtak egy
kulcscsomót,
melyet a
Polgármesteri
hivatal ügyfélirányító
pultjánál veheti át a
tulajdonosa.
kalodás,
raklapos,
kályhakész
tuzifa
eladó
Nagy kalodában
szorosan rakva
gyertyán és
bükk.
Kaloda mérete: 1,7x 1m x 1m.
/1 erdei m3/
Ár:
24 990Ft+ÁFA.
Érdeklődni: 06-20/3153039 telefonszámon lehet munkanapokon:
8-16 óra között.
Csákvár, Rákóczi u. 5.

Angol rózsA

használtruhabolt

egyéniség és elegancia
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

Őszi ajánlatunk

•Baba- és gyermekruhák
•Nadrágok, farmerek
•Blúzok, pólók, ingek, szoknyák, kardigánok
•Dzsekik, zakók, blézerek, vaxos-, vízálló kabátok
•Munkásruhák, baseball sapkák

Lakástextília

•Csipkefüggönyök, sötétítők, antik csipkék
•Ágytakarók, ágyneműk, paplanok
•Asztelterítők, dekoranyagok
•Fürdőszobai kiegészítők

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

2012. október 16-án 18.30 órai
kezdettel gépjárművezetői tanfolyam indul a könyvtárban.
Információra ajánljuk a

www.stift90.hu
honlapot.

Jelentkezni és érdeklődni
az 582-016 telefonszámon,
vagy személyesen a könyvtárban
lehet.

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: szeptember 20.

