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Bodméri Önkormányzat beszámolója

Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. december 12.-én megtartott üléséről.

Napirendek:

1. Vizi közmű vagyonátadás
Amint az ismert 2011 decemberében az országgyűlés elfogadta a vízi
közmű szolgáltatásról szóló törvényt, amit 2012-ben több tekintetben is
módosítottak. A törvény értelmében a vízi közművek 2013. január 1.-jei
hatállyal a települési önkormányzatok tulajdonába kerülnek. A Képviselőtestület döntött, hogy a tulajdonába átszállt vízi közművet vagyonkezelői
szerződéssel a Fejérvíz Zrt.-vel üzemelteti tovább.
2. Két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztató.
A polgármester tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy az Országos
Tisztiorvosi Hivataltól kapott értesítés szerint, kérésünknek megfelelően
ismét a Fejér Megyei Szent György Kórház fekvőbeteg szakellátási területéhez tartozik Bodmér település, a Tatabányai Szent Borbála Kórház helyett. Tájékoztatott továbbá arról, hogy Illés Szabolcs, a tankerületi igazgató
az iskolák, az állam által működtetett, további sorsával kapcsolatban tartott megbeszélést polgármesterekkel illetve iskolaigazgatókkal.
3. A települési szilárd hulladékkezelés 2013. évi közszolgáltatási díjának
meghatározása.
A 2012. decemberi ülésén elfogadta a díjak mértékét a képviselő-testület.
2013. januári ülésén azonban ismét tárgyalja, ugyanis az AVE tatabánya
Zrt. idő közben új díjtétel javaslatot adott, ami kedvezőbb a decemberinél. A 2013 évre vonatkozó díjakat miután a képviselő testület elfogadta
a Hírmondó következő számában közöljük.
4. A Vértesboglári ÁMK társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása.
2013. január 1.-től az iskola kikerült a társulásból és állami fenntartásba
került. Ez miatt kellet módosítani a társulási megállapodást is. Az ÁMK
kizárólag önkormányzati feladatokat lát el.
5. Honvédelmi társulási megállapodás megszűntetése.
A Mór és Bicske körzetközponti városok vonzáskörzetében működő, egyes
honvédelmi igazgatási feladatok ellátására 2002.-ben megkötött társulási
megállapodás, 2012. december 31.-i hatállyal történő megszűnését Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, figyelembe véve az ezzel összefüggő, járások kialakításáról szóló törvényt.
6. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének
meghatározása.
A Képviselő-testület üléseit havi rendszerességgel tartja, június és július
ülésszünet. Ezen kívül ha szükséges rendkívüli esetben is ülésezik a testület a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően.
7. Aktuális ügyek.
Fogorvosi feladat ellátási szerződés.
Az OEP felhívta a figyelmünket, hogy tegyünk eleget törvényi kötelezettségünknek, vizsgáljuk felül a fogorvosi feladat ellátási szerződésünket és
a törvényi előírásoknak megfelelően módosítsuk azt. Az OEP felhívásának
eleget tettünk.
2012. december 22.-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülés
NAPIREND:
1. A falugondnoki és iskolába járási feladatok ellátására 2013. január
1.-től.
A Vertes Többcélú Önkormányzati Társulás munkaszervezete dolgozóinak
munkaviszonya 2012. december 31.-én megszűnt, köztük a falugondnoki
szolgálatot végző autóbusz vezetőé is. A Társulás tovább működik mindaddig, amíg meglévő kötelezettségeit megnyugtatóan nem rendezi. A falugondnoki szolgálat további működtetéséhez, illetve a gyerekek iskolába
és óvodába utaztatásához szükséges döntéseket a Képviselő-testület
meghozta. 2013. január 2.-ától a szolgáltatások tovább működnek. A falugondnoki feladatokat továbbra is Dobai Károly látja el még a gyerekek
utas kísérését Kissné Tolnai Erzsébet.
A Képviselő-testület jegyzőkönyvei megtekinthetők a település honlapján
illetve a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben. A Képviselőtestületi, ülések nyilvánosak melyre minden érdeklődő állampolgárt
hívunk és várunk. A testület soron következő ülését 2013. február 13-án
15:30 órai kezdettel tartja.
Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

Ismét a kutyákról!
Az utóbbi időben egyre több kutyákkal kapcsolatos panaszos bejelentés
érkezik Bodmér Község polgármesteréhez. Nem elvadult kóbor kutyákról
van szó, mert a bejelentő megnevezi a kutya tulajdonosát is. Ezúton
szeretnénk ismételten felhívni a Bodméri kutyatulajdonosok figyelmét,
hogy kutyáikat tartsák ingatlanaikon belül, azok senkiben félelmet ne
keltsenek, az elszállításra kirakott kukákat ne borogassák fel, beterítve
az utcát szeméttel. Felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét arra is, hogy
2013. január 1.-ig minden kutyát azonosítóval (chippel) kellett ellátni. Aki
ezen kötelezettségének még nem tett eleget, az sürgősen pótolja! Aki a
fent leírtakat nem tartja be pénzbírsággal sújtható, valamint az ebrendészeti eljárással kapcsolatos költséget is a kutyatulajdonosnak kell megfi
zetni!
Tóth Jánosné
jegyző

Csákvári Önkormányzat beszámolója
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. december 27-én megtartott rendkívüli nyilvános, valamint 2013.
január 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésen végzett munkájáról
A képviselő-testület 2012. december 27-i rendkívüli nyilvános ülésén az
alábbi határozatokat hozta
● Csákvár településnév használatát egy kft. részére nem engedélyezte,
tekintettel arra, hogy a kft. székhelye nem Csákváron található.
● Eredménytelenné nyilvánította a hulladékszállítási közbeszerzési
pályázatot, soron kívül új közbeszerzési pályázatot ír ki. Határozott arról,
hogy új közbeszerzési pályázat eredményes lezárásáig a Depónia Kft-vel
(8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3) köt ideiglenesen szerződést.

● Döntött arról, hogy az önkormányzat, külterületi osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanban található 6652 nm2 területét elcseréli, ingatlanegyesítés céljából.
● Döntött arról, hogy az önkormányzat létszámát egy fővel, a falugondnoki
buszsofőr alkalmazása céljából megemeli.

A képviselő-testület 2013. január 8-i rendkívüli nyilvános testületi ülésén a következő határozatokat hozta
● A költségvetési koncepció újratárgyalására vonatkozó 305/2012.(XI.27.)
határozatát visszavonta és felkérte a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelete tervezetének első változatát a következő rendes testületi
ülésre készítse elő.
● Felkérte a Polgármestert Csákvár honlapja élővé tételére.
Döntött arról, hogy hatékonyabb közérdekű informálás érdekében a közintézményekben és üzletekben az önkormányzati hirdetések elhelyezésére parafatáblákat helyez ki.
● A csákvári szennyvíz rákötésekkel kapcsolatban egy ad hoc munkabizottságot hozott létre, melynek feladata az elmaradt szennyvízrákötések
megvalósításának segítése.
● Megbeszélte Magyar Kultúra Napja és a Doni megemlékezés szervezésével kapcsolatos teendőket és javasolta, hogy a Doni megemlékezésre a
Csákvári Lovasbaráti Kör tagjainak meghívása feltétlenül történjen meg.
● A csákvári 2442 hrsz-ú ingatlan telekalakítását kezdeményezi a tulajdonosnál a 3649 hrsz-ú út folytatásának kialakítása érdekében. Az út 5
m szélességben legyen kialakítva. A telekalakítás költségét, amely kb.
135.000 Ft a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. Meghatalmazta a
Polgármestert, hogy a telekalakítással kapcsolatos földmérési szerződést,
valamint a földterület vásárlási szerződést aláírja.
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

FEBRUÁRi orvosi ügyelet
Csákvár és vonzáskörzete hétvégi és hétközi orvosi ügyelet
11., 18., 25. 				dr. Wiesler Ferenc
5., 8., 9., 10. 12., 14., 22., 23., 24., 26.		
dr. Nagy István
1., 2., 3., 6., 19., 27. 			 dr. Kovács László
4., 13., 20., márc. 1., 2., 3.
dr. Zsigmond László
7., 15., 16., 17., 21., 28.
dr. Gerstner Péter
Orvosi ügyelet telefonszáma: 22/354-269
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Hulladékkezelési és közszolgáltatás
lakossági díjtétel

Bodmér Község területén
2013 évre
A díjtétel érvényessége:2013. I.1-XII.31.
A díjtétel az űrtartalomhoz tartozó edény egyszeri ürítéséi díját jelenti.
EDény mérete

elszálítási díj

60 literes edény
110 literes edény
Környezetbarát zsák

206 ft+áfa/db/ ürítés
361 Ft+áfa/db/ürítés
296 Ft+áfa/db

A díjtétel tartalmazza az 1 db üveg és 1 db PET palack tárolására szolgáló
szelektív gyűjtőedények ürítését és tartalmuk újrahasznosítását. Nem
tartalmazza a gyűjtőedények bérleti díját, amelyet közvetlenül az önkormányzat térít meg a bérleti szerződés alapján.
AVE TATABÁNYA Zrt

Polgármesteri hivatal tájékoztatói

Csákvári önkormányzati társulás
2012.december 17-e jeles nap volt településünk életében, ekkor alakult
meg ugyanis a Csákvári Önkormányzati Társulás. A több célt ellátó társulást kilenc település alkotja: Pátka, Újbarok, Szár, Vértesboglár, Bodmér, Gánt, Zámoly, Csákberény és Csákvár. A társulás elnöke Csákvár
polgármestere lett, alelnökévé Csákberény polgármesterét választották.

Polgármesteri hivatal tájékoztatói

Talajterhelési díj fizetésével
kapcsolatos információk
Mint ismeretes, az Országgyűlés egy 2011.decemberében elfogadott
törvénymódosítással 2012.február 1-től tízszeresére emelte a talajterhelési díjat.
A díj beszedése már 2004-től az önkormányzatok feladata volt, és
kizárólag víziközmű beruházásra fordítható.
A díjat annak fogyasztónak kell az önkormányzat felé bevallania és befizetnie( legkésőbb március 15-ig), akinek ingatlana előtt szennyvízcsatorna gerincvezeték húzódik, de még nem kötött rá. A talajterhelési díjat
az adott évben elfogyasztott vízmennyiség alapján kell számolni (ezek az
adatok szükség esetén az Önkormányzati
Hivatalban rendelkezésre állnak). A díj mértéke 2012.január 31-ig 360 Ft/
m3. volt, 2012.február 1-től pedig 3.600 Ft/m3 lett.
Példa:
Csákváron a tavalyi év statisztikai adatai alapján az átlagos ivóvíz fogyasztás 53 m3/év volt. Az erre jutó talajterhelési díj a korábbi, 360 Ft/
m3 összeggel számolva 19.080 Ft volt, a 2012.évre vonatkozó bevallásban viszont már 3.600 Ft/m3 összeggel kell számolni, azaz egy átlagos
vízfogyasztású háztartásnak 190 ezer Ft-ot kell majd befizetnie!
A 2013-ban bevallandó talajterhelési díj érinti mindazokat, akik a
szennyvízcsatornára még nem kötöttek rá, vagy a tavalyi év folyamán
csatlakoztak a szennyvízhálózathoz.
Kérem, hogy mindenki, akit a talajterhelési díj érint, és fizetési könnyítést szeretne kérni, keressen meg az ügyfélfogadási időben. Időpont
egyeztetés: 582-310 telefonszámon.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

A társulás fő célja az új önkormányzati társulási jogszabályoknak történő
megfelelés biztosításával meglévő társulásaink átalakítása, és lehetőség
szerint szorosabb együttműködés kialakítása. Januártól tehát önkormányzati társulás központjaként is működik a közös önkormányzati hivatal.
A társulást a Magyar Államkincstár 2013.január 14-én bejegyezte.

Hulladékszállítási szolgáltatói
adategyeztetés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Csákvár Nagyközség területén
a 2013.01.01-től hulladékszállítást végző DEPÓNIA Kft. munkatársai
felkeresik az ingatlantulajdonosokat a hulladékszállítási szerződés és
számlázás adatainak egyeztetésével kapcsolatban.
Ők a Depónia Kft. igazolványával és személyi igazolvánnyal igazolják magukat. Birtokukban van továbbá egy, a polgármester és a jegyző által
aláírt és lepecsételt meghatalmazás EREDETI példányban.
Kérjük, szíveskedjenek a szolgáltató fent nevezett, magukat igazoló megbízottaival az adategyeztetésben együttműködni.

Elkészült az új rendőrőrs helyiség
Január 24-én elkészült
az új rendőrőrs helyiségegyüttesének átalakítása.
Az őrs az időjárási helyzetre tekintettel még
nem költözött be a
Közös Önkormányzati
Hivatal
épületébe,
átköltözésükről értesíteni fogjuk a Tisztelt
Lakosságot.

várossá nyilvánítási pályázat
Kedves Csákváriak! Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy január
30-ánnapon beadtuk a Fejér Megyei Kormányhivatalba a várossá
nyilvánítási pályázatot.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók
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Intézményi hírek - Esterházy Iskola

Tájékoztató a katolikus temetőről

VERSENYEINK

A csákvári Római Katolikus Egyházközség Temetőbizottsága a
következőkről tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a temető-ingatlan
tulajdonosa, működtetője, kezelője a csákvári Római Katolikus Egyházközség (8083 Csákvár, Szent Mihály tér 7.), ezért magától értetődően, a
temető működési rendjét, szabályait az egyházközség határozza meg.

FEJÉR MEGYEI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY TERÜLETI FORDULÓJÁRÓL,
BICSKÉRŐL
A MEGYEI DÖNTŐBE JUTOTT
		
szólista: Baracevich Borbála 6.b
		
Gulyás Hajnalka 7.b
		
Sztányi Emese 7.b
		
csoport: Csákvári csicsergők
A csoport tagjai: Barasevich Borbála 6.b, Csuta Rita 6.b, Gulyás
Hajnalka 7.b, Páll Alexa 6.c, Tamás Dóra 6.c

A Temető Szabályzat célja a zavartalan temetkezési tevékenység biztosítása a jogszabályoknak megfelelően, illetve az elhunytak illő, tisztességes
eltemetése, emlékük megőrzése, ápolása, kegyeleti funkciók érvényesítése. A temető továbbá megszentelt hely, s ezért minden tevékenység
tilos, ami a fenti célokkal nem egyeztethető össze. A temető tehát nem
átjáróház, nem kutyasétáltató terület és nem lovaglópálya!
Sajnos a bejelentések szerint megszaporodtak a temetői lopások is, a
sírokról eltűnnek a virágok, sokszor pedig a vázákat is eltulajdonítják.
A fenti nem kívánatos jelenségek miatt az egyházközség Palkó Gyula telke
sarkánál található bejáratot megszűnteti. Az ettől kb. 30 m-rel balra található gyalogos bejárat megmarad. Gépkocsival a temetőbe behajtani
ezután is csak engedéllyel lehet! A temető gépkocsik számára általánosan
8 órától sötétedésig szombaton és nagy ünnepeken (Karácsony, Húsvét,
Pünkösd, Mindenszentek és Halottak napja táján) nyitott.
Ügyintézéssel kapcsolatban kérjük továbbiakban is temetőgondnokunkhoz
fordulni: Id. Augusztin József, 8083 Csákvár, Vértes u. 6. Tel.: 254-866.

TOBORZÓ!
Lelkes fiatalok és szintén lelkes segítőik közreműködésével már egy
éve megalakult a Paulini Béla Színtársulat, amelynek célja a nagyhírű
elődök nyomába lépni.
A megalakult színtársulat már két alkalommal (2012.08.19. Floriana Napok – A bíró okos lánya, 2013.01.20. – Mikszáth: Szent Péter
esernyője) szerepelt sikerrel a csákvári nagyközönség előtt.
Szeretettel váruk tagjaink magunk közé mindenkit, aki felső
tagozatos, középiskolás vagy akár felnőtt és szívesen vesz részt
előadásainkon.
Jelentkezni lehet a Floriana Könyvtárban Szekeresné Horváth Zsuzsannánál, Szmolkáné Bene Ibolyánál (20/5479611) vagy a következő
e-mail címen: paulinibelaszt@gmail.com.

csákvári gazdák, őstermelők!
Értesítem önöket, hogy 2012. december 28-tól átvettem Szöllősi Páltól
falugazdászi körzetét. Továbbra is csütörtökön 7:30-16:00 óráig állok a
lakosság rendelkezésére a Közös Önkormányzati Hivatalban.
Ügyfélfogadás Bodméron keddenként 7:30-9:30 között lesz.
Aktuális feladata az őstermelői igazolványok érvényesítése, cseréje. Ezzel
kapcsolatban hozzák magukkal gazdaságuk adatait is a használt földekről
(hrsz., területnagyság, művelési ág). A 2009. január 1. előtt kiállított
őstermelői igazolványok lejárnak, helyettük új igazolvány kerül kiállításra,
melynek díja 2.000 Ft.
Kérdésükkel hétköznapokon a 06-70-4362469 telefonszámonjelentkezzenek.
Puszta Rita
falugazdász

ISKOLAOTTHONOS OKTATÁS
Iskolánk az idei tanévtől bevezette az első évfolyamon az iskolaotthonos
oktatást.
A délutáni foglalkozások keretében értékes tevékenységekkel ismerkedhetnek meg tanulóink.

A KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOKRÓL
A Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény csákvári tagozata térítésmentesen lehetőséget biztosít az első osztályos gyerekeknek arra,
hogy játékos formában megismerkedjenek a zeneiskola életével. Betekintést kapnak a zeneelmélet és a hangszeres zene szépségeibe. Fejlődnek
egyéni zenei képességeik, hallásuk, ritmikájuk, így később bátran kezdhetik meg hangszeres tanulmányaikat. Célunk Kodály Zoltán gondolata:
„Legyen a zene mindenkié!”

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár
Könyvújdonságainkból
Böszörményi Géza: Recsk
Bánffy Miklós: Erdélyi történet I. II. III.
Somogyi Zsolt: A magyar szecesszió bútorművészete
Teichmann, Peter: Kutyák
Rouyer: Lányok nagy könyve
Spohn, Margot: Melyik ez a virág?
Palmer, Douglas: A történelem előtti világ atlasza
Mertiny, Andrea: Állatkertek
László Gyula: Múltunkról utódainknak
Mattenheim Gréta: Mátyás és a Hunyadiak
Vékony Gábor: Magyar őstörténet – magyar honfoglalás
Freud, Sigmund: Bevezetés a pszichoanalízisbe
Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században

VARÁZSÉNEK

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
2012. december 19-én: Szabácsik Hajnalka
és Schalkhammer László
SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
december 1-én Ujcz Dóra Nóra a Mikes utcába
december 20-án Gönczi József Patrik a Klapka utcába
december 27-én Gyökeres Boglárka a Május 1. utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket CSÁKVÁRON!

Az ünnepek között Hevesi Imre gitárművész vidám téli dalokból összeállított műsorral kedveskedett a legkisebbeknek a Polgármesteri Hivatal
házasságkötő termében. Sorban teljesítette a lelkes hallgatók kívánságait. A gyerekek nem először találkozhattak a művésszel, hiszen az elmúlt évben rendszeresen fellépett a Floriana Könyvtár termében, ahol
Varázsének c. zenés előadását szívesen hallgatták.
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Gyönyörű díszkertet és bő
termést szeretne?
Mindig használjon savanyú tőzeget,
a legkedvezőbb áron,
5715 Ft/m3, (1 m3 kb. 900kg)
a következő címen szerezze be:
Gánt, Bányatelep
Tel.: 0630/969-1103
Nehéz Kő Kft. info@nehezkokft.hu
Vásárlási szándékát előre jelezze!
Angol rózsA

APRÓHIRDETÉS

használtruhabolt

egyéniség és elegancia
EGYED I-, ELEG ÁNS-, MÁRKÁS-, A N GO L
HASZN ÁLT RU H ÁK KIV ÁLÓ MINŐS ÉGB EN

FEBRUÁR

Női- és férfi ruhák
•Vaxos-, vízálló kabátok, dzsekik, kabátok
•Mellények, pilóverek, pólók
•Alkalmi nadrágok, farmerek
•Blúzok, ingek, szoknyák, szabadidő ruhák

Lakástextília

•Függönyök, sötétítők, csipkék
•Ágytakarók, paplanok, plédek
•Asztelterítők, dekoranyagok

Baba- és gyermek ruhák gazdag választékban
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

Vállalkozásomba keresek szorgalmas, lendületes családokat!
Érd.: 06-30/226-5101
Eladó 1 db 3 égős gáztűzhely
újszerű állapotban, és 1 db Zanussi
hűtőszekrény.
Érd.: 06-20/567-3194
1000 m3-es építési telek 2.200.000
Ft-ért eladó.
Érd.: 06-20/ 592-3388

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Okolicsányiné Dr.
Uitz Mártát utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Bakonyi Jánost utolsó útjára elkísérték. Sírjára virágot
hoztak, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Pintér Attila temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki
azoknak, akik id. Darabos
temetésén részt vettek,
virágot, koszorút helyeztek,
munkban osztoztak.

mindJános
sírjára
fájdal-

Gyászoló család

2013. február. 19-én
18:30 órai kezdettel gépjárművezetői
tanfolyam indul a könyvtárban.

Hírmondó

Információra ajánljuk a

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: február 20.

www.stift90.hu
honlapot.

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

C s ák vár i-Bodméri

