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Csákvári-Bodméri
Hírmondó
Csákvári Önkormányzat beszámolója

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013.
szeptemberi nyilvános és zárt ülésein végzett munkájáról
A képviselő-testület 2013. szeptember 24-i nyilvános és zárt ülésén az
alábbi döntéseket hozta:
• Áttekintve az önkormányzat számára elérhető pályázati lehetőségeket
úgy határozott, hogy a Közművelődés és Népművészet Kollégiumához
pályázatot nyújt be a 2014. évi önkormányzati nagyrendezvények
programjainak fedezetére. A nevezési díjat költségvetésének tartalékkeretéből biztosítja.
• Megvitatta és elfogadta az önkormányzat 2013. évi I. félévi költségvetési beszámolóját.
• Elfogadta a Csákvár-Gánt Közoktatási Társulás megszűnését követő
elszámolást, és eljutatta azt Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületének.
• Határozott a 39/2013. (VII.31) BM rendelet alapján, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról.
• Megvitatta és az intézményvezető és munkatársai áldozatos munkáját
megköszönve elfogadta a Gondozási Központ és Idősek Otthona 2012
évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolót.
• Elfogadta a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás üzemeltetési koncepciójának 2. változatát, mely szerint a Társulás
egy saját, 100 % tulajdonú céget hoz létre pályázat során létrehozott és
megszerzett vagyona hasznosítására. Egyben elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás
aláírására.
• Jóváhagyta a Móric-majorból 7 óra 20 perckor induló Csákvár régi Iskola és Csákvár Ady Endre úti óvodáig közlekedő buszjáratra szeptember hónapra kötött Megállapodást, és 2013. október 1-jétől határozatlan
időre meghosszabbította úgy, hogy a vállalkozói díjat 4.500 Ft + ÁFA/ iskolai nap összegben határozta meg. A járat költségeinek arányos viselése
érdekében megkeresi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bicskei
Tankerület igazgatóját. Megkeresi a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulást annak érdekében, hogy engedélyezze, hogy a falugondnoki busz a Vértesboglári iskolától 7 óra 40 perckor csákvári telephelyére induló üres járattal a Móric-majori gyermekeket behozza a csákvári
iskolába, illetve óvodába.
• A Petőfi utca elején található, a 1455 helyrajzi számú területen kialakítandó játszótérrel kapcsolatos előterjesztést megtárgyalva úgy
határozott, hogy – korábbi határozatát az Úttörő téri játszótérre elnyert pályázatra tekintettel módosítva - az alábbi játszóeszközöket és
a játszóeszközök szabványossági felülvizsgálatát megrendeli, összesen
maximum 568.000 Ft. értékben.
Megrendelésre kerülő játékeszközök: 1 db csúszdaállvány csúszdával, 1
db libikóka, 1 db rugós játék. Megrendeli továbbá a felsorolt játszóeszközök szabványossági felülvizsgálatát.
A játékeszközök telepítését a gyártó és szállító iránymutatása szerint az
önkormányzat munkatársai végzik.
• Úgy határozott, hogy a jövő évi választásokra már kialakított választókörzetek miatt 2014. októberig nem foglalkozik közterület elnevezésekkel.
• Megtárgyalta az Ady Endre utca vége lezárásának kezdeményezésére
irányuló beadványt, és úgy határozott, hogy az Ady Endre (a József Attila, a Radnóti és a Kertész) utca lakóit megkérdezi a többségi szándék
megismerése érdekében. A lakossági fórumon kialakult vélemények ismeretében októberi ülésén újra napirendjére tűzi az utcák „Prinz allé”
felőli vége lezárásának kérdését.
• Felkérte a polgármestert hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
előkészítése céljából a szükséges engedélyekkel rendelkező, 100 %-ban
állami, önkormányzati tulajdonú hulladékgazdálkodási közszolgáltatókkal
való kapcsolatfelvételre egy esetleges tulajdonszerzés melletti közszolgáltatási szerződéskötés és kiválasztási eljárás előkészítése érdekében.
• Határozott a Csákvár Települési Értéktár létrehozásáról, a Települési
Értéktár Bizottság feladataival a Humán Erőforrás Bizottságot bízta meg.
Egyben döntött Újbarok, Szár, Bodmér, Vértesboglár, Csákvár, Csákberény, Zámoly, Gánt, Pátka településekkel közös értékeinek felkutatását,

és a 2012.évi XXX. törvényben foglaltaknak megfelelő besorolását tartalmazó Tájegységi Értéktár létrehozásáról. A Tájegységi Értéktár Bizottság feladatainak ellátásával a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsát bízta meg.
• Az egészségügyi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében döntött
bérleti szerződés megkötéséről. Ez alapján a Szabadság tér 5. sz. alatttalálható Csákvár Egészség-ház Társasházban dr. Wiesler Ferenc orvosi
rendelőjét fogja az önkormányzat a helyettes orvos munkába állása
érdekében bérelni. Egyben kifejezte azon szándékát, hogy Dr. Wiesler Ferenc nyugdíjba vonulását követően, 2013. november 1-jétől dr. Zsigmond
Lászlóval kíván feladat-ellátási szerződést kötni a helyettesítési feladatok
ellátására.
• Megismerte Vas János 2 méter magas huszár szobor elkészítésére tett
ajánlatát, melyet a forráshiányra és a várható egyéb kötelezettségekre
való tekintettel, sajnálattal elutasított.
• Visszavonta az adósságkonszolidáció második üteméről szóló határozatát, és a Csákvár Város Önkormányzata és a Raiffeisen Bank Zrt. között
létrejött, átvállalásra felkínál adósságrész 7 %-ának megfelelő összeg Önkormányzat által történő megfizetéséről szóló Megállapodást semmisnek
tekinti annak jogszabálysértő volta miatt.
• A Tersztyánszky Ödön Sportközpont futballtorna céljára történő ingyenes biztosításának kérelme alapján úgy határozott, hogy a sportintézmény bérleti díjából 50 %-ot elenged, valamint hozzájárult az „elektronikus eredménykijelző és lelátó” beruházásokhoz nyújtott pályázati
támogatás ellenében, a Magyar Állam javára, a folyósított támogatás
mértékéig 15 év időtartamra jelzálog bejegyzésre.
• A Csákvár Biztonságáért Emlékplakett Bronz fokozatát adományozta
Keller Ferenc rendőr alezredesnek Csákváron végzett lelkiismeretes
rendvédelmi munkája, őrsparancsnoki tevékenysége elismeréseként.
• Döntött továbbá
- az iskola bádogozásának javításáról,
- 0215 helyrajzi számú, a magyar állam tulajdonát képező ingatlan
két területre (erdő és út) történő megosztatásának kezdeményezéséről,
- 1552 hrsz-ú ingatlan (temető parkoló) egy részének megvásárlására
irányuló ajánlat elutasításáról,
- a pénzügyi iroda korszerűsítése érdekében a hivatal tetőtéri
szigetelésének állapotára vonatkozó szakvélemény kéréséről,
- nyugdíjba vonuló közszolgálati munkatársak elismerése ügyében,
- Csákvár-Bodméri Hírmondó szerkesztőségi tagjának megbízásáról:
az új tag Szekeresné Horváth Zsuzsanna.
Dr. Szöllősy Tamás
igazgatási irodavezető

GólyahíR

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
szeptember 12-én Macsik Fanni a Kenderesi utcába.
szeptember 19-én Szalók Bence a Gyümölcs utcába.
szeptember 20-án Szoboszlai Noel a Táncsics utcába.
szeptember 22-én Weidinger Villő a Haraszt utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket Csákváron!

November 27-e a Véradók napja,
ez alkalomból köszöntjük
többszörös véradóinkat.
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Az egészségügyi alapellátás
folyamatos biztosítása érdekében
történő intézkedések
Tájékoztatjuk Csákvár lakosságát, hogy dr. Wiesler Ferenc novemberi nyugdíjba vonulását követően az önkormányzat helyettes orvos szerződtetésével kívánja segíteni a két tovább működő háziorvos
munkáját. A helyettesítési feladatokat dr. Zsigmond László fogja ellátni.
A praxisjog 2014. április végéig dr. Wiesler Ferencet illeti, ha eddig nem
sikerül értékesítenie, a jog átszáll az önkormányzatra.
A helyettesítéshez és a praxis végleges átadásához egyaránt működési
engedély szükséges, melynek feltétele felszerelt orvosi rendelő biztosítása. A helyettesítés időtartama alatt az önkormányzat dr. Wiesler
Ferenctől fog rendelőt bérelni, a rendelés tehát továbbra is a megszokott
helyen folytatódik.
A képviselő-testület tanulmánytervek készítésével vizsgálja meg, hogy hol
és milyen feltételekkel tud a leggazdaságosabban a praxis iránt érdeklődő
és arra szerződő háziorvos számára megfelelő orvosi rendelőt biztosítani.

Az önkormányzati adóhatóság
tájékoztatója
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal adóirodája az idei évben
ellenőrzést végzett Csákvár Város közigazgatási területén a külterületi
építmények vonatkozásában. Megállapítást nyert, hogy nagyon sok építmény után senki nem adózik, ezért a tulajdonost építményadó bevallásra
szólítottuk fel.
A kapott visszajelzésekből azt tapasztaltuk, hogy az építményadó bevallás
szabályai nem teljesen egyértelműek mindenki számára.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az építményadót már 1991. évben
bevezette Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
9/1991. (V.24.) számú rendeletével. Az építményadó mértéke a 2004. évi
rendeletmódosítás óta változatlan.
Amennyiben az ingatlan az építményadó hatálya alá esik, az adó alanyának kell bevallást benyújtania. A bevallás feldolgozása után kerül
kivetésre az adó. A bevallást az adó bevezetését, illetve az ingatlan szerzését követő 15 napon belül köteles benyújtani az adó fizetésére kötelezett.
A Közös Önkormányzati Hivatal hangsúlyt helyez arra, hogy a helyi adókra
vonatkozó szabályozást következetesen alkalmazza minden lakos esetében. Az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. tv 164.§ (1) alapján 5 évre
visszamenőlegesen vagyunk kötelesek kivetni az adót, amennyiben a tulajdonos korábban elmulasztotta adófizetési kötelezettségét teljesíteni.
Ezt követően évente két részletben kerül kiküldésre az éves adófizetési
kötelezettségről szóló értesítő.
Építményadó bevallást csak akkor kell ismételten benyújtani, ha az ingatlan vonatkozásában változás következik be (pl. hasznos alapterület módosulás, ingatlan szerzése/elidegenítése).
Az adóbevallási kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha az ingatlannál törvényi vagy önkormányzati rendeleti mentesség révén adófizetési
kötelezettség nem keletkezett.
A csákvári önkormányzati adórendelet értelmében adómentes a külterületi gazdasági épület 120 m2-t meg nem haladó alapterülete, ha az
a tulajdonos, vagy egyenes ági hozzátartozója, illetve vagyoni értékű jog
jogosítottja (pl. haszonélvező) állandó lakhelyéül szolgál. A helyi adókról
szóló törvény szerint mentes az adó alól az ingatlan-nyilvántartási állapot
szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület, feltéve,
hogy rendeltetésszerűen használják.
Kérdés esetén az adóiroda munkatársai készséggel állnak rendelkezésére
ügyfélfogadási időben személyesen, illetve telefonon a 22/582-310/1,3,4
számon. Kérdését, észrevételét megteheti e-mailen is az ado@csakvar.hu
és az adougy@csakvar.hu e-mail címen is.
Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

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

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

Rendészeti Kerekaszal felhívásai!
Kedves szülők! Várjuk fiuk - lányuk jelentkezését az alábbi szempon-

tok szerint a Csillag Kapu Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Projekt program Csákvári képzésére.

Kedves fiatal!
•
Ha 13 - 16 év közti fiatal vagy
•
Ha kíváncsi vagy önmagadra
•
Ha osztályodban legjobb képességeid szerint dolgozol, de nem
mindig kapod meg a méltó elismerést
•
Ha úgy érzed, néha kilógsz a sorból, és nem mindig találod a
helyed
•
Ha ezen te is változtatni akarsz.
Ha az öt kérdésre igennel válaszoltál, olvasd tovább, itt a helyed!
Mire számíthatsz?
2013. November 21 -22 én Csákváron a Közösségi Házban - iskolaidőben
- egy jó társasággal (max. 15 fő), egy jó koordinátorral játszva megismerheted, hogyan lehetsz az eredményeid kovácsa, az osztályod középpontja, sok hasznos tudást szerezhetsz a továbbtanulásodhoz. Legyél ott! A
tréning 08 órától – du. 16 óráig tart sok játékkal és szituációs gyakorlattal, délben közös ebéddel.
Kedves szülők, kedves fiatalok jelentkezzetek Takácsné Zsuzsa néninél,
vagy a Családsegítő Szolgálatnál november 15-ig.
Minden jelentkezőt visszahívunk, felkeresünk - írásos tájékoztatást küldünk!

Tisztelt állampolgárok, szociális segítők,
segítő pedagógusok, önkéntes segítők!

Önöknek, akik szociálisan érzékenyek és bármikor tettre készek, hogy
szomszédjuk, rokonuk baját, problémáját lelki sérülését enyhítsék,
affinitásuk van az emberek segítésére. Hívjuk önöket a Csillagkapu
Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Projekt program csákvári képzésére,
amely helyzetgyakorlatokat, mediációs programokat és konfliktuskezelési
praktikákat tartalmaz.
A tréning címe: „Konfliktuskezelő és mediációs képzés”
Időpontja: 2013. november 15. (péntek)
2013. november 30. (szombat) 08 órától -16 óráig.
(Délben közös ebéd)
Jelentkezni lehet: november 10-ig.
Jelentkezés módjai: Név és cím, elérhetőség (telefonszám) leadása a
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélirányító pultjánál (munkaidőben)
E-mail - ben: sevila1957@gmail.com (Setét Vilmos)
Minden jelentkezőt visszahívunk, felkeresünk - írásos tájékoztatást küldünk!

Keresünk, várunk minden tenni tudó,
kihívást vállaló férfit és nőt,

akik szeretnének területi veszélyhelyzetben részt venni mentésben és
kárelhárításban. Hívjuk önöket a Katasztrófavédelem Járási Önkéntes
Mentőegységébe. A már megalakult járási egységhez a Csákvári Tűzoltó
Egyesület már csatlakozott, a másik csákvári rajba várjuk a jelentkezésüket.
Várhatóan a kárelhárítási és egészségügyi komponensben kapnánk feladatot. A mentőegység éves tevékenysége gyakorlatokból és szükség esetén tényleges beavatkozásból áll.
Várjuk az önök jelentkezését, akik tenni akarnak (és más állami vagy
közfeladat ellátó önkéntes szervezet munkájában nem vesznek részt).
Jelentkezés módjai: Név és cím elérhetőség (telefonszám) leadása a
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélirányító pultjánál (munkaidőben)
E-mail - ben: sevila1957@gmail.com (Setét Vilmos)
Minden jelentkezőt visszahívunk, felkeresünk - írásos tájékoztatást küldünk!
Csákvár város lakóinak jobb szociális, mentálhigiénés és katasztrófamegelőzési lehetőségeinek biztosításához ezeket a programokat tudjuk
biztosítani.
Mindhárom felhívásunkhoz kérjük támogató segítségüket!
Setét Vilmos
Rendészeti Kerekasztal elnöke
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Intézményi hírek - Sportközpont

CSTK utánpótlás foci I.
Az ovi foci

A Csákvári Torna Klub különböző korosztályokban nevel futball utánpótlást. A legkisebbek az óvodások, 5-6 évesek, és nagy lelkesedéssel
veszik az akadályokat az edzéseken. A Klub külön autóbusszal viszi a
gyerekeket az óvodákból a sportintézménybe, ami nagy segítség a
szülőknek. Az edzéseket Sötét Dávid (Süti) tartja, aki már az ajtóban
várja kis tanítványait, segít az átöltözésben is, majd betereli a csapatot a
tornaterembe, vagy - jó idő esetén - a külső pályák egyikére. A gyerekek
foglalkoztatásáról a következőket nyilatkozta: “Ilyen korban a mozgáskoordináció fejlesztése az elsődleges feladat, illetve a megfelelő labdakezelés alapjainak elsajátítása. Ez egy hosszú folyamat, amelynek egyes
állomásain az edzőkkel ki tudjuk választani azokat, akik később utánpótlás futball tornán játszanak. Őket leigazolja a CSTK. De ez nem azt jelenti,
hogy a későbbiekben csak velük foglalkozunk. Csákváron mindenki járhat
edzésre, aki mozogni és focizni szeretne.” Az edzés a kicsik korához mért
időbeosztással zajlik: negyedóránként leülnek a padra pihenni, folyadékot fogyasztani. Láthatóan nagyon élvezik a mozgást, miközben nemcsak a futball alapjaira, hanem fegyelmezett viselkedésre is tanítják őket,
a versenyszellemet pedig csapatjátékokkal próbálják bennük kialakítani.
Mindezek alapja a szabályos versenyzés, a feladatok maradéktalan teljesítése, melyet az edző láthatóan megkövetel. Az edzés végén Süti elmondja
a hibákat, figyelmezteti azokat, akik rendetlenkedtek, de mindig egy nagy
dicséretet kap az egész gyermekcsapat. Végül az autóbusz mindenkit
visszavisz az óvodába. Az edző létszámellenőrzés utáni búcsúzására lelkes
kiabálás a válasz: “Szia, Süti! Legközelebb megint jövünk!”

CSTK utánpótlás foci II.
Az U21 korosztály

A Csákvári Torna Klub utánpótlás korosztályai közül az U21-es a
legidősebb. Edzőjük, Wilmek Ferenc, aki egyben az önkormányzati sportintézmény vezetője is, a következőket nyilatkozta az edzésekről: “Heti
három edzést tartok az U21-nek. Ez a korosztály a felnőtt futball képzés
előszobájának is tekinthető. Az edzésprogramban erőnlét, játéktaktika,
mozgáskoordináció és játékelemek egyaránt szerepelnek. A csapat tagjait a CSTK felnőtt korosztályának edzői is ismerik, fejlődésüket figyelemmel kísérik. Egy-egy U21-es már a CSTK megye II.osztályú, illetve NB IIIban játszó csapatainak edzéseire is jár. Cél, hogy a felnőtt csapatoknak
minél több csákvári játékosa legyen.”
A CSTK U21-es korosztályú csapata a tavalyi évben megye II.osztályban
bajnok volt. Idén az NB II-ben játszanak képzett, akadémia jellegű képzésben részesülő csapatok ellen, Csákvár színeit képviselve.

LABDARÚGÁS
NB III.:
Győri ETO FC II. – Aqvital-Publo Csákvári TK:
Aqital-Publo Csákvári TK – Körmend: 		
Andráshida – Aqvital-Publo Csákvári TK:
Megye II.:
Csákvár – Bodajk:		
Pákozd SE – Csákvár:
Csákvár – Fehérvárcsurgó:

1-0
3-0
1-2

2-0
2-1
3-0

A Tersztyánszky Ödön Sportközpont ebben az évben is megrendezi a
hagyományos téli terembajnokságot! Jelentkezni lehet 2013. november
11-ig, Wilmek Ferencnél (tel: 20/411-0991)!

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Sikeres rendőrségi
kerékpár regisztráció Csákváron
Október 17-én a Bicskei Rendőrkapitányság kerékpár regisztrációt tartott Csákváron. Összesen 50 db kerékpárt rögzítettek: 20 kerékpárt a régi
községháza udvarán, további 30-at a másik helyszínen, az új iskolában.
Állampolgárok hozzáállása a rendőrség nyilatkozata szerint nagyon pozitív volt, többen nemcsak egy kerékpárt regisztráltattak, hanem a családtagokét is.
A korábbi bicskei kerékpár regisztrációnak már eredménye is van, ugyanis
az egyik eltulajdonított kerékpárt a regisztrációnak köszönhetően még
ugyanazon a napon megtalálták a rendőrök az elkövetővel együtt.
Amennyiben igény merül fel, a rendőrség tavasszal is fog regisztrációt
szervezni.

Intézményi hírek - Esterházy Iskola

Asztalitenisz
2013 szeptember-október
NB II. férfiak:
Publo-Csákvár TC – Tokodi AC
16:2
Pestújhely SC - Publo-Csákvár TC
6:12
Publo-Csákvár TC – Tatai AC		
12:6
Publo-Csákvár TC – Esztergomi ASE
14:4
A csákvári csapat az NB II. csoport 1. helyén áll., Molnár János 100 %-os
teljesítményt nyújtott.
Megyei I.oszt.
Publo-Csákvár TC – Szár KSE 		
18:0
Publo-Csákvár TC – Csór FC 		
16:2
Szabadbattyán KSE - Publo-Csákvár TC 1:17
Polgárdi SE - Publo-Csákvár TC
0:18
Dunaújvárosi ASE - Publo-Csákvár TC 6:12
A csákvári csapat a csoport 1. helyén áll.
Egyéb versenyek:
Polgárdi régiós újonc és serdülő egyéni verseny:
Összevont újonc korcsoport: 1. hely Fülöp Zsombor
Serdülő korcsoport: 3. hely Fülöp Zsombor
Országos senior bajnokság:
Összevont 1. helyezett: Schneiderné Máhli Ibolya
Fejér megye TOP 12 bajnokság:
Férfiak: 1. hely Lönhárd Vilmos
Nők: 1. hely Schneiderné Máhli Ibolya
2. hely Csada Zsuzsa
Lakitelken az Országos Duatlon Diákolimpián a korcsoportjában Knapp
Flóra 2., Knapp Róza 8. helyezést ért el. A duatlon versenyfutásból, kerékpározásból és ismét futásból áll. A 10 évesek kategóriája: 1 000 méter
futás, 4 000 méter kerékpározás, 500 méter futás. Gratulálunk a szép
teljesítményhez.

Emlékezés az aradi vértanúkra
Csákváron október 4-én délelőtt tartottak megemlékezést az Esterházy
Móric Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói az 1849.
október 6-án történt eseményekről.
Először Kunstár Béla történelemtanár beszélt az aradi hősökről, haláluk
körülményeiről, az 1848-49-es szabadságharcban szerzett érdemeikről,
majd a diákok megkoszorúzták a Szabadság téri Ismeretlen Katona
emlékművét.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester megköszönte a tanár úrnak
és diákjainak az ünnepélyes pillanatokat, és kérte, hogy jövőre se feledkezzenek el megemlékezni azokról, akik a magyar szabadságért egykor az
életüket adták.
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ÜZEMORVOSI RENDELÉS
alkalmassági vizsgálat (előzetes, időszakos)
gépjárművezetői jogosítványérvényesítés
lőfegyver viselési engedély elbírálása
külföldi munkavállalók vizsgálata
gépkezelői alkalmasság vizsgálata
szűrővizsgálatok (cukorbetegség,
látás-, hallásvizsgálat, EKG)
szerda: 15-18

NÉGYSZEMKÖZT AZ ORVOSSAL

életmódi,diétás tanácsadás
betegségek menedzselése
családi-, szociális konfliktusok

KÉRJEN IDŐPONTOT: 30/2376481(viber), 20/9354645(viber) wieslerferenc@freemail.hu
Intézményi hírek - Mese-Vár Óvoda
A Mese-Vár Óvoda Szén-monoxid riasztókat kapott
A fűtési szezon kezdetén kiemelt figyelmet
kell fordítani a tüzelőfűtő berendezések és
a kémények megfelelő
műszaki
állapotára,
valamint a megfelelő
szellőzés biztosítására.
A gondos karbantartás ellenére is adódhat
olyan műszaki hiba,
esetleg meteorológiai
körülmény, ami miatt
fennáll a szén-monoxid
visszaáramlásának, ezzel együtt a mérgezésnek a lehetősége. Ennek az állapotnak a felismerése életmentő fontosságú, amelyhez a riasztó berendezések nyújtanak segítséget.
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság az általa biztosított szén-monoxid
riasztókból ötvenhat darabot nyújtott át a megyénkben működő oktatási-, nevelési- és gondozási intézmények képviselőinek október 24-én,
csütörtökön a Fejér Megyei Tűzmegelőzési bizottság. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Magosi Lajos tűzoltó ezredes
kiemelte, hogy felszerelésüket követően a készülékek hatékonyan fogják
szolgálni az állampolgárok biztonságát. Az átadáson Németh Sándor, a Kémény Zrt. vezérigazgatója a riasztók elhelyezéséről, Németi László tűzoltó
alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese pedig a működésével kapcsolatban mondott hasznos információkat.
Csákvárról a Mese-Vár Óvoda kapott 2 db készüléket, melyet Faddi Péterné intézményvezető vett át.
(átvéve: Fejér Szóvivő
Farkas-Bozsik Gábor
tűzoltó százados
megyei katasztrófavédelmi szóvivő)

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

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár
Könyvújdonságainkból
Paul eddy:
Paul Eddy:
Nick Hornby:
De La Cruz:
Dan Brown:
Rogge:
Mesevarázs:
Vince Flynn:
Varró Dániel:
Baricco:
Baricco:
Sara Rattaro:

Merj meghalni
Összeomlás
A meztelen Juliet
Álarcban
Inferno
Kell a gyereknek a korlát: A nevelésről
hercegnők újabb meséi
Mindhalálig
Nem, nem, hanem
Novecento
Tengeróceán
Tiéd az életem

APRÓHIRDETÉS
Eladó Csákváron a Disznóhegyen
jól megközelíthető helyen 1900 m2
területű zártkerti ingatlan 1982ben épült tetőtérbeépítéses hétvégi házzal. Szoba, konyha, pince,
tetőtérben két hálófülke, Vértesre
panorámás terasz. Karbantartott
épület, szakszerűen szigetelt, télen
is lakható, fűthető. Villannyal és
3,5 m3 –es földalatti víztározóval.
Kiválóan alkalmas kertészkedésre,
szőlő és gyümölcsös telepítésére.
Érd.: 06-22/354-133,
06-20/2559740
Gépészek, forgácsolók, szerszámkészítők, autóipari dolgozók,
tanulók részére német nyelvtanfolyam. Megfelelő hozzáállás esetén segítség külföldi munkavállalásban. Nyugdíjas német egykori
BMW-gyári
gépészmérnöknél.
Csákváriak, Vértesbogláriak kedvezményesen.
Érd.: 06-30/3241063
Eladó új keverőtárcsás mosógép, Thomson színes Tv, új ovál
kacsasütő 49x39 cm-es,teatűzhely,
szagelszívó.
Érd.: 06-20/2621528
Eladó komfortos, egyszobás hátsó
udvari ház.
Érd.: 06-20/311-8818
vagy Bem u. 11/2.

Kertszántást vállalok.
Érd.: Fazekas 06-20/585-3776
Számítógépek szervizelése, karbantartása. Érd.: 70/548-1602

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Gulyás Istvánné
temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek. Tiszteletükkel, szeretetükkel fájdalmunkat igyekeztek enyhíteni.
Gyászoló család

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
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Tamásné Metlágel Ildikó
E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta:november 20.

