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Csákvári-Bodméri
Hírmondó
Csákvári Önkormányzat beszámolója

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013.
július 15-i, július 22-i és július 30-i nyilvános és zárt ülésén végzett
munkájáról
A képviselő-testület 2013. július 15-i rendkívüli nyilvános ülésén az
alábbi határozatokat hozta:
• Csákvár várossá nyilvánítására tekintettel a képviselő-testület 9/2013.
(VII. 19.) számú önkormányzati rendeletével módosította az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát (a szabályzat Csákvár hivatalos
honlapjáról letölthető).
• Hozzájárult ahhoz, hogy a Kempo Harcművészeti Sportegyesület nevében Csákvár település nevét az alábbiak szerint használja: „Csákvári Kempo Harcművészeti Sportegyesület.”
• Döntött a Csákvári Önkormányzati Társulás társulási megállapodását
módosító 2013. május 28-i határozatának kiegészítéséről és adatainak
pontosításáról.
• Megvitatta és elfogadta a várossá nyilvánítási ünnepségről szóló tájékoztatót, és munkacsoportot hozott létre a rendezvény megszervezésére.
A képviselő-testület 2013. július 22-i nyilvános és zárt ülésén az alábbi
határozatokat hozta:
• Döntött az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló rendeletének módosításáról, és a tervezet
társadalmi véleményezésre bocsátásáról.
A képviselő-testület 2013. július 30-i nyilvános és zárt ülésén az alábbi
határozatokat hozta:
• Meghallgatta és tudomásul vette a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri
jelentéseket.
• Megismerte Szászi József Csákvár címerének kijavítására tett indítványát, és elfogadva azt, felkérte a címer módosítás elkészítésére. A
Képviselő-testület a javaslat megismerését követően dönt változtatási
szándékáról.
• A Tersztyánszky Ödön Sportközpont futballtorna céljára történő ingyenes biztosítására vonatkozó kérelem kapcsán, úgy határozott, hogy
amennyiben a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség felveszi a sporteseményt anyagilag támogatott rendezvényei közé, rendelkezésre bocsátja
a sportközpontot szeptember 21-én.
• Módosította az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013. (II. 25) számú önkormányzati rendeletét.
• Meghallgatta és elfogadta a Csákvári Önkormányzati Társulás
működéséről szóló beszámolót.
• Meghallgatta és elfogadta a testvérvárosi kapcsolatokról szóló beszámolót.
• Tájékoztatót hallgatott meg a létrehozandó hulladék udvar területének
előkészítéséről. Úgy határozott, hogy a területen található használaton
kívüli szennyvíztározóról, mely veszélyeztetheti a beruházás megvalósítását, értesíti a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást. Állásfoglalásra kérte a Településfejlesztési Bizottságot arra vonatkozóan, hogy a régi községháza területén folyó tevékenységek további
sorsa hogyan alakul, illetve a létesítmény mögötti területet milyen módon lehet a továbbiakban gondozni. Ha a Településfejlesztési Bizottság
elnökének megítélése szerint nem áll rendelkezésre megnyugtató dokumentáció, felkéri a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulást a két szomszédos ingatlan statikai állapotának megóvására.
• Állampolgári bejelentés alapján úgy döntött, hogy a Csákvár, 2863/2,
és 2862 helyrajzi számú utak rendezését elvégezteti a hivatal dolgozóival,
valamint a földmunkákra árajánlatot kér annak érdekében, hogy az útfelület a földhivatali térképnek megfelelő helyen legyen kialakítva.
• Hozzájárult, hogy a város a Pro Vértes Közalapítvánnyal együttműködve
induljon a „Magyarország, szeretlek!” című műsor csákvári közvetítési
lehetőségének megszerzése érdekében az M1 közszolgálati csatorna által
kiírt pályázaton.
• Megtárgyalta a városi intézmények létszámának alakulásáról szóló
előterjesztést, és hozzájárult a Gondozási Központ és Idősek Otthonában
megüresedő álláshelyre egy fő takarítónő felvételéhez, a Mese-Vár
Óvodába a köznevelési törvény módosításában előírt egy fő óvodatitkár
és két fő pedagógiai asszisztens álláshely létrehozásához és betöltéséhez.

• A lakosság orvosi ellátásában nyugdíjba vonulás miatt bekövetkező
változások kapcsán több határozatot is hozott. Döntött gyermek háziorvosi körzet kialakításának szándékáról, illetve hogy ennek érdekében megfelelő konkrét feltételek esetén - Dr. Varga László gyermekorvossal
kíván feladat-ellátási szerződést kötni. Felkérte a polgármestert, további
információkat szerezzen be arról, hogy ez esetben éri-e valamilyen kár a
jelenlegi finanszírozási rendszerben a három jelenleg működő háziorvosi
praxist, valamint hogy szükséges-e az orvosi ügyelet megüresedő helyének tárgyában a tárgyban közbeszerzés kiírása. Felkérte továbbá, hogy a
gyermek háziorvosi körzet működéséhez szükséges rendelőhelyiség kialakítására terjesszen be javaslatot.
• Határozott önkormányzati tulajdonú bérleményekben közüzemi díjak
áthárításával kapcsolatos kérdésekben.
• Döntött „Kulturált környezetű lakóház” elismerő cím adományozásáról a tulajdonukat képező lakóházas ingatlan szépítése és a kulturált lakókörnyezet kialakítása érdekében végzett munkájukért Oszoli
Lászlóné, Csákvár, Jókai utca 25. szám alatti, Mohos Sándor és Mohos
Sándorné Csákvár, Széchenyi u. 46. szám alatti és Sigmond Gábor és
Sigmond Gáborné Csákvár, Táncsics utca 9. szám alatti lakosoknak. Az
elismerő címek átadása a Floriana Napok ünnepélyes keretei között történt.
• Határozott az önkormányzat tulajdonában lévő lakások további bérbeadásának határozatlan időre történő felfüggesztéséről.
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 2013.
szeptember 24-én 15.00 órai kezdettel tartja.
Dr. Szöllősy Tamás

Ingyenes ECDL tanfolyam indul!
A tanfolyam 104 óra időtartamú

A képzésre hetente két alkalommal: 2x4 tanórában, hétfőszerda vagy csütörtökön-pénteki képzési napokon.
Képzés helye: az általános iskola
Ideje: 17:00-20:15 óráig.
A képzés ingyenes, de önrészként a 45 év alatt a tanfolyamdíj
5%-át, 45 év felett pedig 2%-át be kell fizetni, amely összegeket
sikeres vizsga esetén visszatérítenek.
A tanfolyam teljes költsége 90000 Ft lenne ennek 5 és 2%-a
4500 Ft és 1800 Ft.
A képzésben olyan személyek vehetnek részt akik nem tanulnak közép- vagy felsőoktatásban és párhuzamosan semmilyen
pályázati úton finanszírozott képzésben nem vesz részt.
Érdeklődni: Richter Gábor 20/444-7013
Jelentkezni kizárólag emailben: richter@csakvar.hu címen
lehet.
Jelentkezéseket a szabad helyek függvényében tudunk elfogadni érkezési sorrendben. (10 fő)
A képzés kezdési időpontja: 2013. szeptember 12. (1. csoport)
és szeptember 16. (2. csoport)

Csakvar Varos Onkormanyzata Képviselo-testulete

szeretettel koszonti az iskolat kezdo diakokat!
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Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatói

gyermekpraxis indításI SZÁNDÉK

A várossá nyilvánítás előnyei

A 2013.július 30-i ülésen Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a háziorvosi praxisokkal kapcsolatos változásra tekintettel, -a folyamatosan írásban és szóban érkező lakossági
megkereséseknek eleget téve-, megvizsgálja gyermek háziorvosi praxis
kialakításának lehetőségét.

Csákvár 2013.július 15-től nyerte el a városi címet. Ennek előnyei
előreláthatólag az alábbiak:

Jelenleg három vegyes (azaz felnőtteket és gyermekeket egyaránt ellátó)
háziorvosi praxis működik. Ezen praxisok átalakítása úgy lehetséges, hogy
várhatóan 3 felnőtt, illetve 1 gyermek háziorvosi praxis fogja a betegeket
kiszolgálni.
Megkezdjük a tárgyalásokat a Csákváron 17 éve gyermekorvosi magánrendelést folytató dr. Varga Lászlóval, aki a csákvári gyermekpraxis vitelére írásos szándéknyilatkozatot nyújtott be a képviselő-testületnek. A
gyermekpraxis indításával a magánrendelés meg fog szűnni, és az ellátást
a továbbiakban a TB finanszírozza majd, vagyis a gyermekorvosi ellátás
ingyenessé válhat.
A gyermek háziorvosi praxis kialakítása nem kötelező önkormányzati feladatunk. A lehetőséget, és annak pénzügyi vonzatát megvizsgálva fogunk
tájékoztatást adni a további fejleményekről
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Elnyert PáLYÁZAT
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2012.év végén benyújtott
pályázat tárgyában pozitív döntést hozott, és az Úttörő téren korszerű
játszótér kialakítására bruttó 4.771.452 Ft támogatást ítélt meg. Az elnyert
összegből egy uniós szabványnak megfelelő, több játékszerből álló játszótér épülhet. (Az egyik
tervezett játszóeszköz a
képen látható, látványtervet a későbbiekben tudunk közzétenni.)
A pályázaton történő indulásra a Csákvári Általános Iskola Kulturális és
Sport Egyesületét kértük
fel, a pályázatfigyelési,
illetve a pályázat elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatos feladatokat
az önkormányzati hivatal
végezte.
Az Úttörő téri játszótér kialakításával kapcsolatos egyeztetéseket és
előkészítő munkát megkezdtük. Az elnyert pályázatra tekintettel a tavalyi
évben a lakossági vasgyűjtésből befolyt, játszótér kialakítására félre tett
összeget a Petőfi utca elején, az ún. lila bolt melletti önkormányzati területen fogjuk játszótér építésre felhasználni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

SzeptemberI orvosi ügyelet
Csákvár és vonzáskörzete hétvégi és hétközi orvosi ügyelet
26. 		
13. 14. 15. 19. 25.
1. 3. 5. 6. 7. 8. 10. 12. 16. 17. 20. 21. 22. 24.
2. 9. 23. 30. 				
4. 11. 18. 27. 28. 29.

dr. Gerstner Péter
dr. Kovács László
dr. Nagy István
dr. Wiesler Ferenc
dr. Zsigmond László

A jelenlegi költségvetési törvény alapján 8 fővel több lehet a feladatokhoz
igazodó elismert létszám, ez 40 millió Ft közigazgatást érintő többletfinanszírozást jelent majd a településnek. Sajnos ezt csak 2014.januárjától
tudjuk lehívni a hatályos költségvetési törvény szerint, és nem idén július
15-től, de a többletnek mindenkor örülni fogunk.
Lehetőségek tekintetében azonban még többet nyerünk. Először is az eddig csak városok számára elérhető pályázatok lehetőségei – pl. településközponti arculat kialakítására vonatkozó pályázatok – megnyílnak
előttünk. Továbbá ha a kormányzat települési szinten fejleszteni kívánja
a későbbiekben a közigazgatást, nyilvánvalóan elsőként városokban teszi
majd meg.
Reményeink szerint - kedvező földrajzi fekvésünk mellett - a városi cím
elnyerése végett településünk vonzóbb lesz majd a befektetők számára
is. Erre külön befektetési útmutatót készítek a képviselő-testület felkérésére.
A várossá nyilvánítás előnyeit nemcsak Csákvár képviselő-testülete ismerte fel, hiszen az idei évben 22 település pályázott a városi rang
előnyeire. Ebből 18 lett város, köztük Csákvár is. Reméljük, mindannyian
profitálunk a megnyíló lehetőségekből, előnyökből.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

AlPHA-VET KÖZLEMÉNye
Egy hideg januári napon Rita
egyedül maradt, a gazdi elment
és többé nem jött haza. Egyszerre nagyon egyedül volt, és bár
a szomszédok etették ő bekóborolta Csákvár egész területét,
hátha valaki befogadja. De senki. Így hát az önkormányzatra
maradt, hogy elhelyeztesse
egy menhelyen. Az elmúlt
időszakban sokszor próbáltuk befogni, de mindig eltűnt, mire
a befogókocsi kiért a
településre.
Rengeteg
kihívás, bejelentés, de hiába, Rita kámforrá vált. Néhány napja bement
a mentők területére, a polgármester azonnal intézkedett, a kocsi a helyszínre ért, és megtalálta a kutyát.
Végig követte az egész városon, de mindig közbejött közbejött valami. Mi
jöhet közbe? A város egyes lakói - sportot űzve belőle - zavarják, kergetik a kutyát. „Mi szeretjük, nehogy elvigyék” címen nevetnek kollégánk
mérgelődésén. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kíváncsi vagyok, ki lesz az az
ember, aki szállást, élelmet ad neki télen, és kifizeti az oltásait, chipjét.
Mert a felelősség így már azoké az embereké, akik azzal szórakoznak,
hogy a szerencsétlen állatot ne lehessen gazdához juttatni. Jön az iskola,
mit szólnak majd akkor, ha gyermekek kis kezéből iskolába, óvodába
menet kiveszi az ételt, ne adj Isten megharapja miatta gyereket (hisz
oltatlan, ki lesz a felelős?). Mert azok, akik eddig csak nevettek a dolgokon, akkor nagy csendben lesznek. Kérem önöket, álljanak kicsit komolyabban az állategészségügy munkájához.

GólyahíR

Végül, de nem utolsó sorban az önök önkormányzata példásan áll ehhez
az ügyhöz, de úgy gondolom, míg a város egyik fele azon drukkol, hogy
vigyék jó helyre, a másik fele meg ellene van, addig patthelyzet van.

június 6-án Rózsa Alíz a Vörösmarty utcába.
Július 1-én Kemény Emília a Bem utcába
Július 10-én Dornyi Mihály és Tamás a Fecske utcába
Július 13-án Gedei Zoé Dorina a Rákóczi utcába
Július 28-án Dezső Hanna a Radnóti utcába.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy keressenek neki sürgősen gazdát, vagy
segítsenek nekünk, hogy megfelelő helyre el tudjuk elhelyezni még a tél
előtt.

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

Isten hozta a kis jövevényeket Csákváron!

Molnár Tamás
állatmentési részleg vezető
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Eseménynaptár 2013.09.01. – 09.30.

Intézményi hírek - Esterházy Iskola

SZEPTEMBER
03. 13:00-18:30 Véradás ● Gróf Esterházy Móric Ált. Isk. földszinti termei
14.
Szekeres Károly és Szekeresné Horváth Zsuzsanna
festményei ● Vértes Múzeum
14-15. Kulturális Örökség Napjai ● Vértes Múzeum
21.
Szüreti szokások ● Vértes Múzeum
28. 9:00 XIV. Mihály napi Lovas- és Pásztortalálkozó ● Csikó akol

Csákvár, Berényi u.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
SZEPTEMBER
Katolikus Egyház

22. 11:00 Bérmálás ● Dr. Spányi Antal megyéspüspököt várja az egyházközség a bérmálás szentségének kiszolgáltatására.
Plébánia hivatali órái:
Hétfő
15.00 – 17.00
Kedd Szerda Péntek 9.00 – 11.00
Plébánia telefonszáma:                  354 – 369
A Prohászka közösségi házban csütörtökönként 17.0018.30 karitászos ruha-osztás van. Ebben az időpontban
adományokat is szeretettel elfogadnak.

Református Egyház

A Lorántffy Református Bölcsőde és Óvoda megkezdte a 2013/2014es oktatási és nevelési évet. Várjuk a gyermekeket intézményünkbe,
ahol hitoktatásban is részesülnek.
Szeptember 3-ától, a régi rend szerint, megkezdődnek a hittanórák
az iskolában. Kérjük a szülőket, figyeljenek gyermekeikre, hogy vegyenek részt a hitoktatásban.
28. 13:00 Református asszony-konferencia
● Bicske, gyülekezeti terem (Kossuth tér 2.)

Október 11-13-ig lesz a szokásos erdei hittan a Boglártanyán.

Ahová várjuk iskolás korú gyermekeinket.

A Csákvári Református Egyházközség elérhetősége:
8083 Csákvár, Kálvin u. 9. Tel.: 06-22-354-071, 06-20-931-8075.

Evangélikus Egyház

01. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
08. 11.00 Tanévnyitó családi (rendhagyó, könnyűzenei) istentisztelet(vas.)
15. 11.00   Istentisztelet keresztelővel, úrvacsorával (vasárnap)
22.
Gyülekezeti kirándulás Veszprémbe (vasárnap)
25. 18.30 Férfikör (szerda)
28.
Egyházmegyei missziói nap (szombat)
29. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)

OKTÓBER

06. 11.00 Őszi betakarítási hálaadó úrvacsorai istentisztelet (vas.)
Szeptember hónap igéje:
„Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!” (Nehémiás
8,10b)

Csákvár-Gánt Tv
szeptember H A V I M Ű S O R A

Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Október

2. h.
5. cs.
9. h.
12. cs.
16. h.
19 cs.
23. h.
26. cs.
30. h.
3. h.

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Kis Zengő Tábor
Katolikus és iszlám konyha (Étkezési szokások II.)
Várossá nyilvánítási ünnepség
Floriana napok - aug 19. - Tanévnyitó
Ny.-európai Magy. Ref. Lelkigondozó Szolgálat találkozója I.

Floriana napok - aug 19. (ism.)
Várossá nyilvánítási ünnepség (ism.)
Kis Zengő Tábor - Tanévnyitó (ism.)

Ny.-európai Magy. Ref. Lelkigondozó Szolg. találkozója II.

?

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Ha végre itt a nyár…
Na végre itt a nyár…!!!
Ha végre itt a nyár és meleg az idő; az ember strandra jár… hangzik fel a
nyári slágerben. És: Na végre itt a nyár és meleg az idő; a csákvári iskolás
Balatonakaliba jár- vagyis indul táborozni, hiszen már évek óta itt rendezi
meg az Esterházy Iskola vízparti nyári táborát. A táborban a balatoni lubickolás, vízibiciklizés, csúszdázás mellett sportolással és kézműveskedéssel
töltjük el napjainkat. Az idei nyáron már a második olyan tábort szerveztük
meg, ahol a fürdőzés mellett a PECÁZÁSON volt a hangsúly!
Fontos volt a felszerelés, kellettek alapvető horgászati ismeretek; szükség
volt a halak iránti érdeklődésre és persze a türelemre is-hiszen e nélkül
meddő próbálkozás minden horgászati kísérlet. De nekünk minden rendben volt, hiszen Nádori Laci bácsi és igazgató nénink, Csilla néni az összes
felmerülő problémában segítségünkre voltak! Az egy hét alatt volt hajnali
horgászat, többször lementünk a partra délelőtt pecázni és délután a többiek strandolása közben a fürdő melletti stégről mi ismét kereshettük
csalijainkkal a halakat. A szikrázó napsütés tetőzte jókedvünket, hiszen a
sok fürdés mellett rengeteget játszottunk: volt tollaslabda és ping-pongverseny, csocsóbajnokság, röplabdáztunk a tanárok ellen. De mindennek a
csúcsa a horgászverseny volt, ahol nagy lelkesedéssel biztattuk nagy „pecásainkat”! Jó társaság , jókedv és jó hangulat volt idei táborunkban is, amit
nagyon köszönünk tanárainknak és táborozó társainknak!
Utóirat: „Egy év múlva a tábor újra kinyit majd; és … folyt. jövőre!

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár
Könyvújdonságainkból
Suzanne Collins:
Suzanne Collins:
Suzanne Collins:
Allan Pease:
Kürti Katalin:
Sophie Kinstella:
Marion Chesney:
Margaret Moore:
Hedwig Courths-Mahler:
Jönnek a tűzoltók!
Szörny Egyetem

Az éhezők viadala I.
Futótűz II.
A kiválasztott III.
Test-beszéd a munkahelyen
Homeopátiás zsebkönyv szülőknek
Mézeshetek
Hamish Machbeth és az eljegyzési vendég
Édes gyötrelem
Siddy nászútja
képeskönyv
képeskönyv
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2013. augusztus 18.Csákvár város kulcsának megáldása
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

APRÓHIRDETÉS
Eladó!
Teatűzhely,
vegyestüzelésű kályha, 190 kg-ig mérő
mázsa, sarokpad + asztal + 6 szék,
keverőtárcsás mosógép.
Érd.: 06-20/262-1528

1
2

Minden

Számítógépek szervizelése, karbantartása.
Érd.: 70/548-1602

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, KÉT 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

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik id. Hargitai Gáborné
(szül. Györök Margit) búcsúztatóján részt vettek, virágaikkal és
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

ÖN

EZ
AZ

HIRDETÉSÉNEK

H e l y e

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

2013. október 15-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: szeptember 20.

www.stift90.hu
honlapot.

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

C s ák vár i-B odméri

