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Csákvári Önkormányzat beszámolója

A képviselő-testület 2014. január 14-i nyilvános és zárt ülésén az alábbi határozatokat hozta:
• Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot írt
ki Csákvár településközpontjának kisvárosias jellegű, hosszabb távon,
lépcsőzetesen megvalósítható településközpont pályázati munka keretében történő megtervezésére építészmérnök, településmérnök, tájépítész mérnök hallgatók számára.
• A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság D.511/10/2013.
számú határozata alapján eredménytelennek nyilvánította a KDOP4.1.1/E-11-2011-0023 azonosítószámú, „Csákvár Nagyközség települési
vízrendezésének fejlesztése” című projektje megvalósítására „Települési
vízrendezés fejlesztés Csákváron– kiegészítő építési beruházás beszerzés” tárgyú, „a közbeszerzésekről” szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 94.
§ (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást.
• Felhatalmazta a polgármester, hogy ügyvédi megbízási szerződést
kössön a „Települési vízrendezés fejlesztés Csákváron – kiegészítő építési
beruházás beszerzés” tárgyában 2013. októberében indított közbeszerzési eljárás közbeszerzési szakértő díja kifizetése jogszerűségének vizsgálatára.
• Döntött a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KDOP4.1.1/E-11-2011-0023 azonosítószámú, „Csákvár Nagyközség települési
vízrendezésének fejlesztése” című projektje megvalósítására „Települési
vízrendezés fejlesztés Csákváron– kiegészítő építési beruházás beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárásban való közreműködésre a Complexpert
Informatikai és Tanácsadó Betéti Társaság felkéréséről.
• Döntött a települési kommunális hulladék szállítására vonatkozó közbeszerzési pályázat ügyében, a bíráló bizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és nyertesének az I. rész
(Csákvár város) tekintetében a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft-t rendelte kihirdetni.
• A csákvári egészségügyi ellátás színvonalának emelése érdekében felhatalmazta a polgármestert belgyógyászati és foglalkozás-egészségügyi
magánrendelés elindítása céljából helyiségbérleti szerződés megkötésére.
• Társadalmi véleményezésre bocsátotta a „Csákvár” név védelméről
szóló rendelet tervezetét.
• Megismerte a csákvári 0165 hrsz-ú repülőtér bérletére vonatkozó polgármesteri tájékoztatást, mely szerint a területre vonatkozó haszonbérleti
szerződés megkötése előtt a haszonbérbe adó vagyonkezelő, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság az előbérleti jog szabályai szerinti eljárásnak
nem tett eleget, és október hónapban a megállapító jogszabály hatályon
kívül helyezésére hivatkozva kérelmezte az önkormányzat előbérleti és
elővásárlási jogának ingatlan nyilvántartásból történő törlését.
A Képviselő-testület, mivel szerzett jogként tekint a törölt előbérleti és
elővásárlási jogra, felkérte a polgármestert, hogy ügyvéddel vizsgáltassa
meg a szerzett jog érvényesítésének lehetőségét.
• Kinyilvánította azt a szándékát, hogy az új jogszabályi rendelkezésekkel összefüggésben a LEADER közösségek megyehatárhoz történő igazítása során a polgármester elsődlegesen Csákvár és vonzáskörzete önálló
LEADER közösséggé történő alakítását képviselje. Amennyiben ez nem
lehetséges, illetve nem lenne méretgazdaságos a szervezet, akkor a Velencei-tó LEADER közösségéhez történő csatlakozást preferálja.
• Teremhasználati díj-kedvezmény ügyében a következőket határozta:
• Ingyenes iskolai tornaterem használatot biztosított a Csákvári Kempo HSE részére az övvizsga napjára vonatkozóan.
• Ingyenes iskolai teremhasználatot biztosított a Gyémánt Gospel
Kórus részére a csákvári kulturális életben történő rendszeres, ingyenes közreműködésére tekintettel.
• Ingyenes iskolai technika terem használatot biztosított a Csákvári
Foltvarró Kör részére a csákvári kulturális életben történő rendszeres,
ingyenes közreműködésére tekintettel.
• Ingyenes teremhasználatot biztosított a Csákvári Cimborák Férfikórus részére a csákvári kulturális életben történő rendszeres, ingyenes közreműködésére tekintettel.
• Ingyenes iskolai tornaterem használatot biztosított a pedagógusok
kosárlabda csapata edzései időtartamára a csapat tagjainak rendszeres aktív közösségi szolgálatukra tekintettel.
• 50% tornaterem bérleti díj kedvezményt biztosított a Vértesi

Tömegsport Egyesület karate edzéseinek megtartására azzal, hogy
felkéri az egyesületet a csákvári kulturális és sport életben történő
aktív ingyenes közreműködésre.
• A Csákvár Ifjúsági Díja kitüntető cím adományozására érkezett javaslatokat megismerve úgy határozott, hogy a 2014. során nem adományoz
Csákvár Ifjúsági Díj kitüntető címet. Magyar Kultúra Napja alkalmából,
kiemelkedő-sokoldalú közösségi munkájuk elismeréseként ifjúsági elismerésben részesítette Szakál Borostyánt, Kutrik Biankát, és Horváth Krisztiánt. Az erről szóló Dícsérő Oklevelet és tárgyjutalmat a polgármester
a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen a Képviselőtestület nevében adta át.
A képviselő-testület 2014. január 21-i nyilvános és zárt ülésén az alábbi
határozatokat hozta:
• Az EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület alapszabályát megismerve egyetértett az egyesület küldetésével és célkitűzéseivel, alapszabályát és a
közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadta el, vállalta az
egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködést, és
alapító tagként csatlakozott hozzá.
• Korlátozott lehetőségei következtében a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat által javasolt hajléktalan részére nem tudott bérlakást biztosítani. Felkérte a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy továbbra is támogassa és ösztönözze a rászorult személyt orvosi segítség, illetve
a székesfehérvári hajléktalan gondoskodás igénybevételére.
A képviselő-testület 2014. január 23-i nyilvános ülésén az alábbi határozatokat hozta:
• A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014. évi
költségvetéséről szóló előterjesztést megismerve az abban foglaltakkal egyetértett azzal, hogy felkérte a polgármestert annak tisztázására,
hogy a 2013. évi több, mint 40 millió forint pénzmaradvány hol szerepel
a 2014. évi költségvetésben.
• „Csákvár Város települési vízrendezésének fejlesztése” című, KDOP4.1.1./E-11-2011-0023 azonosító számú pályázat kivitelezési munkáival
összefüggésben a pótmunkák elvégeztetésére a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 122/A. §. (1) bekezdése szerint hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást megindította. A közbeszerzési eljárást megindító
dokumentációt meghatározott tartalommal elfogadta.
• Magára vállalta az önkormányzat tulajdonában lévő Tersztyánszky
Ödön Sportközpontban, a Csákvári Torna Klub beruházásában elkészülő
futballpálya térvilágítás üzemeltetési költségeit a sportintézmény labdarúgó pályáinak hasznosításából befolyó bevétel erejéig. Elfogadta,
hogy a közüzemi hálózat csatlakozó vezetéke magántulajdonon keresztül van kiépítve, Felhatalmazta a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosa és az önkormányzat között a szerződést megkösse, és a villamos
energia szolgáltató felé benyújtandó rendszerhasználói igénybejelentést
„Fizetőként” aláírja. Intézkedett a villanyvezeték nyomvonalára vezeték
szolgalmi jog bejegyeztetéséről.
• Kinyilvánította, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe
kívánja venni. Az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatokat elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedéseket megtételére.
• Teremhasználati díj kedvezmény ügyében úgy határozott, hogy 50%
tornaterem bérleti díj kedvezményt biztosít Király Ágnes csákvári
aerobik oktató részére aerobik edzések megtartása érdekében azzal,
hogy kéri a csákvári kulturális és sport életben történő aktív ingyenes
közreműködését, különös tekintettel az ingyenes ovi aerobic foglalkozások tartását.
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 nyilvános ülését 2014. március 4-én tartja.
Dr. Szöllősy Tamás
igazgatási irodavezető

Szeretettel köszöntjük
a
Nemzetközi Nőnapon
Csákvár és Bodmér
hölgyeit!
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Bodméri Önkormányzat beszámolója
Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. január. 31.-én megtartott közmeghallgatásáról.

Napirendek:

1. Az Önkormányzat 2014 évi költségvetési tervezetének ismertetése.
A Képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadása előtt minden évben közmeghallgatást tart. Ennek a költségvetés tervezetnek
az egyszerűsített és érthető változatát a közmeghallgatáson megjelent
minden Bodméri lakos megkapta. Ezúton köszönöm meg Bíró Dénesné
alpolgármester asszonynak és Sörösné Mohácsi Krisztina pénzügyi
irodavezető asszonynak, hogy időt és fáradtságot nem kímélve összeállították a tervezetet, szem előtt tartva a kötelező önkormányzati feladatok
ellátásához szükséges anyagi eszközök biztosítását. A közmeghallgatáson
elhangzott támogató vélemények alapján a tervezet egyéb kiegészítés
nélkül elfogadásra javasolt.
Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
február 3.-án megtartott üléséről.
Napirendek:
1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról.
A polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy egyeztetésen
vett részt a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési közösségből kivált települések polgármestereivel, hogy a továbbiakban melyik Közösséghez csatlakozzunk. A többség egy új közösség létrehozása mellet döntött, ami Bodmér számára is előnyös. Bodmér Község Önkormányzatának képviselő
testülete is ezt a döntést támogatta így az EZERJO Vidékfejlesztési közösséghez csatlakoztunk. A polgármester tájékoztatta továbbá a testületet,
hogy részt vett Felcsúton a Faluház avatáson, ahol találkozott Orbán
Viktor miniszterelnök úrral és átadta neki a 700 éves Bodmér történetét feldolgozó könyv dedikált példányát. A miniszterelnök úr örömmel
köszönte meg az ajándékot. Érdeklődött, működik-e már a Veterán Autó
Múzeum. Kérte Tessely Zoltán országgyűlési képviselő urat, hogy adjon
meg minden lehetséges segítséget a múzeum megnyitásához.
2. Az Önkormányzat 2014 évi költségvetésének elfogadása.
A Képviselő-testület a költségvetési koncepció tárgyalásakor hozott határozata értelmében elsődleges feladat a község zavartalan működéséhez
szükséges előirányzatok biztosítása. Mindezeket figyelembe véve került
kidolgozásra a tételes költségvetés, melynek várható bevétele és kiadása
egyezően 20.402.000 forint.
3. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014 évi költségvetésének elfogadása.
A Képviselő-testület a költségvetést megismerte és azt egyhangúlag elfogadta.
4. A Csákvári Önkormányzati Társulás 2014 évi költségvetése.
A Képviselő-testület a költségvetést megismerte és azt jóváhagyta.
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2014 évi költségvetése.
A Képviselő-testület a költségvetést megismerte és azt jóváhagyta.
5. Folyékony hulladék szállítására pályázat kiírása.
Bodméron szinte minden ingatlan ahol szennyvíz keletkezik rá van kötve
a csatorna rendszerre, de ettől függetlenül jogszabályi kötelessége az
önkormányzatnak a folyékony hulladék szállításának megszervezése.
A pályázat kiírásában ezen jogszabályi kötelezettségünknek tettünk
eleget.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő
ülését 2014. február 26.-án 15:30 órai kezdettel tartja melyre minden érdeklődő állampolgárt hívunk és várunk. Az ülésekről készült
jegyzőkönyvek megtekinthetők a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben.
Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

GólyahíR

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

ÚTLEZÁRÁS
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági igényeknek megfelelően újratárgyalta a Prinz allé felöli utcák végének
lezárását. Úgy döntött, hogy az Ady Endre utca és a Radnóti Miklós utca
Prinz alléra csatlakozó végét nem zárja le.
A József Attila és a Kertész utca végét szikla elhelyezésével zárja le.
Az útvégek lezárásával kapcsolatos korábbi, 323/2013. (XII. 17.) számú
határozatát visszavonja.

Állati hulladékgyűjtő telep
beszállítási árai
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 38/2014 (II.05.) határozatában döntött Állati hulladékgyűjtő telep beszállítási árairól, az
alábbiak szerint:
• lakossági beszállítási díj: 40 Ft/kg
• vállalkozói beszállítási díj: 200 Ft/kg

Szelektív hulladékgyűjtő
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2014. (II. 05.) határozatában úgy határozott, hogy a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0002
számú, hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés megnevezésű projekt
keretében létesítendő új szelektív gyűjtősziget helyeként a Csákvár, Radnóti utcát (hrsz: 540) jelöli ki a Kenderesi és Radnóti utca sarkán.
A gyűjtő sziget alatt legalább 2 x 6 m-es térkő burkolatot kell kiépíteni
szegélykővel.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

DEPÓNIA KFT TÁJÉKOZTATÓJA
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfelünket, hogy a DEPÓNIA Kft házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatását 2014-ben CSÁKVÁRON minden
hónap ELSŐ HÉTFŐJÉN végzi.
Önnek nincs más dolga, mint a megadott időpontban kihelyezni a szelektív hulladékot a háza elé, az első alkalommal egy átlátszó zsákban. Azok
a lakások, akik kihelyezik a zsákot, cserezsákot kapnak a postaládájukba
dobva a következő alkalomhoz.
GYŰJTHETŐ HULLADÉK TÍPUSOK:
Műanyag- és fém hulladék
• műanyag ásványvizes, üdítős (PET) palack,
• műanyag tisztítószeres, mosószeres és öblítőszeres flakonok,
• többrétegű italos (tej, gyümölcslé) dobozok,
• fém italos- (üdítős, sörös), illetve konzerves dobozok.
Papírhulladék
• újságpapír, prospektus, irodai papír, géppapír, papírzacskó, kartondoboz.
A papírhulladékot összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos
gyűjtőzsák mellé helyezzék.
Kérjük, hogy a zsákok szigorúan szelektált hulladékot tartalmazzanak,
amely NEM LEHET olajos, zsíros vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
Továbbá kérjük, hogy a zsákokat a szállítási napot megelőző este, de
legkésőbb a megjelölt napon reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni oly
módon, hogy az se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne zavarja!
SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK 2014-ben:
• március 3.
• április 7.
• május 5.
• június 2.
• július 7.

• augusztus 4.
• szeptember 1.
• október 6.
• november 3.
• december 1.

További információ: Tel.: 22/ 507-666 vagy diszpecser@deponia.hu

2013. december 17-én Fazekas Bence a Rákóczi
utcába,
2014. január 4-én Haász Tamás a Petőfi utcába.

Változik a Depónia Kft
hulladékgyűjtő zsákjainak ára

Isten hozta a kis jövevényeket Csákváron!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia emblémával ellátott
hulladékgyűjtő zsákok értékesítési ára 2014. január 31-től az alábbiak
szerint változik:
• nettó 354 Ft/db + ÁFA, azaz bruttó 450 Ft/db.
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Határozat

Szerkesztőségi hírek

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként a 2014. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásánval kapcsolatban az
alábbi határozatot hoztam:
Csákvár Város Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát a
település lakosságszáma alapján 8 (nyolc) főben állapítom meg.
Elrendelem a határozat Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján, valamint a város hivatalos honlapján /(www.csakvar.hu)
15 napra történő közzétételét.
Határozatom ellen a közzétételtől számított 3 napon belül jogsértésre hivatkozva a Helyi Választási
Bizottsághoz címzett (8083 Csákvár Szabadság tér 9) kifogással lehet élni
úgy, hogy az legkésőbb 2014. február 14-én 16,00 óráig beérkezzen.
A kifogás benyújtása illetékmentes.

Több évi aktív közreműködése után nyugdíjba vonult a Hírmondó
szerkesztő bizottságának elnöke: Mészárosné Ágoston Ildikó. A bizottság nevében ezúton is köszönjük munkáját, mellyel megalapozta a helyi
sajtó és média szabályozott, jogszerű működését, valamint a technikai
nehézségek dacára is gördülékeny munkaszervezésével lehetővé tette az
újság és a TV műsorok határidőben történő elkészítését. Kérjük, amennyiben mozgalmas nyugdíjas évei engedik, segítse továbbra is munkánkat!
A nyugdíjazással megüresedő bizottsági elnöki tisztséget és feladatokat
Szekeresné Horváth Zsuzsanna látja el. Szerkesztőségünk legújabb tagja a
leköszönt elnök javaslatára Szverle Balázs lett.

Indokolás
A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. (továbbiakban: Ve. 306. § (2)
bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás
évében február 15-ig állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó
tagjainak számát.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat
képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselő és
polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma
alapján kell meghatározni. Ugyanezen jogszabály 4. § c) pontja szerint a
10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás rendszerben
– egy választókerületet alkot, és ez esetben a megválasztandó képviselők
száma: 5.001 és 10.000 fő közötti lakásságnál 8 fő.
Jelen határozat a Ve. 306. § (2) bekezdésében, a 2010. évi L. törvény 3.§
és 4. §-ában, továbbá a Ve. 10. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.
A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 208., 209., és 210. §-a biztosítja.
Csákvár, 2014. február 11.
Tóth Jánosné sk.
HVI vezető

Az Önkormányzati utak javításáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2014. (II. 05.) határozatában úgy határozott, hogy a Fehér út, a 3625/1 hrsz-ú út beépítésre szánt szakaszait gréderezéssel és kőzúzalékos pótlással ki kell javítani. Az Alsó Haraszt utcában a Haraszt köztől 100 méteres szakaszon
gyalultatni kell az utat, a többi részen a kátyúkat kőzúzalékkal kell javítani.
Az Esterházy Móric köz útjavítására az önkormányzat maximum 20 m3
zúzottkő kiszállítását rendeli el az önkormányzat tulajdonában lévő
járművel, azzal a feltétellel, hogy a bedolgozást az utcában lakók vállalják
magukra.
Az Esterházy Móric köz elejére a „Mezőgazdasági vontatóval behajtani
tilos” táblát kell kihelyezni.
A 835 hrsz-ú földutat a Vajda és az Esterházy Móric köz között gréderezéssel és kőzúzalék pótlással ki kell javítani.
Felhatalmazza a polgármester fenti munkák vállalkozónál történő megrendelésére, elvégzésére 400.000,- Ft-ot biztosít a költségvetés terhére.
A munka megfelelő időjárás esetén kezdődik.

JÁRDA JAVÍTÁS
Kedves Csákváriak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csákvár, Kossuth utca elején található rossz
állapotú járda (tűzoltó toronytól a Kossuth u. 12. számú ingatlanig) felújításra kerül. Kérjük, hogy az elkerített munkaterületen ne közlekedjenek,
az építés ideje alatt használják a Kossuth utca páratlan oldalán található
járdát.
Megértésüket és segítő szándékukat köszönjük.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

FEBRUÁrI orvosi ügyelet

Csákvár és vonzáskörzete hétvégi és hétközi orvosi ügyelet
13., 19., 21., 22., 23., 27.		
dr. Gerstner Péter
1., 2., 5., 10., 20., 26. 		
dr. Kovács László
4., 6., 11., 14., 15., 16., 18., 25., 28., 29., 30.
dr. Nagy István
3., 7., 8., 9., 12., 17., 24., 31.
dr. Zsigmond László
Ügyelet telefonszáma: 22-354-269

Hírmondó és Csákvár TV Szerkesztősége

TÉRÍTÉSI DÍJ LEMONDÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a gyermekek hiányzása esetén az
étkezési térítési díjak lemondására az alábbi telefonszámot is igénybe vehetik:

06-20-548-9651

Jankiné Kővári Csilla
Esterházi Iskola igazgatója

Faddi Péterné
óvodavezető

Intézményi hírek - Sportközpont

Asztalitenisz
2014. január 01. - február 20-ig
NB II:Férfiak:
Tokod ATC - Publo Csákvár TC
1:17
Publo Csákvár TC - Pestújhely SC
14:4
Tatai AC - Publo - Csákvár TC 		
3:15
Esztergom ASE - Publo Csákvár TC
3:15
A csákvári csapat az NB II-es csoport 1. helyén áll, 100%-os teljesítménnyel. Május közepével befejeződő bajnokságból még öt forduló van vissza.
Megyei I.o.:
Szár KSE - Publo Csákvár TC II. 8:10
A tavasz folyamán még további hét bajnoki forduló következik
Egyéb verseny:
Mór, Fejér megye ifjúsági egyéni bajnokság:
Egyéni 3. hely: Fülöp Zsombor
Páros 3. hely: Fülöp Zsombor - Láng Dominik (DASE)

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár
Újra Márai könyvek!
A Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma könyvtárak számára
újabb lehetőséget kínált arra, hogy a Márai-program III. listájáról - az
intézmények részére megállapított keret mértékéig a Könyvtárellátónál
rendeljenek könyveket.
A Floriana Könyvtár ezen a pályázaton is sikeresen indult: 89 db kötetet
kaptunk, melyek ezentúl állományunkat gazdagítják. Van közte gyermek
és felnőtt szépirodalom, „okos”könyv, szakkönyv egyaránt. A feldolgozás
ütemében minden hónapban közlünk ízelítőt belőlük, bizonyára olvasóink
is találnak közöttük kedvükre valót.

Könyvújdonságainkból

Ljudmila Ulickaja:
Szegedi-Szabó Béla:
Strandberg:
Strandberg:
Sebők Zsigmond:
Rivers:
Nógrádi Gábor:
Le Clézio:
Karafiáth Orsolya:
Palya Bea:

A mi Urunk népe
Mire megjössz: négy dráma
A Kör ( Az Engelsfors trilógia első kötete)
A Tűz (Az Engelsfors trilógia második kötete)
Mackó úr szárazon és vizen
Megváltó szeretet
A gonosz hét napja
Uránia
Kicsi Lili
Altatók-dalok, versek Álomország kapujában
(CD melléklettel)
Csúcsforgalom Tesz-Vesz városban
Beszélgetések nem csak gyerekekről Ranshburg Jenővel és Vekerdy Tamással
Mesék testvérekről testvéreknek (Boldizsár Ildikó)
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NÉMETH BOLT

APRÓHIRDETÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fűnyírás, fűkaszálás, kertgondozás.
70/548-1602

Dr. Nagy István háziorvosnak köszönetünket szeretnénk kifejezni önzetlen segítő támogatásáért, amit
beteg édesapánkért és a családnak
nyújtott.

Vetőburgonya eladó.
Érd.:Csákvár, Mikes u. 3.
06-20/403-0448; 254-659

Csákvár, Kenderesi út 17.
Az Úttörő tér mellett
• COCA-COLA termékek diszkont áron

Fornetti folyamatosan kapható, rendelést is
felveszünk
• Dr. Lenkei vitaminok
• EON, és telefonegyenleg feltöltés
• Sport szelet, és balaton szelet beváltóhely
• Ajándékkosarak készítése
• Glutén-, és laktózmentes termékek, felhasználásukhoz tanácsokat, receptet is adunk
•

AKCIÓ!
Aranyfácán dobozos sör
Kőbányai sör 2,0 liter PET
Tchibo family őrölt kávé 250g
Gyermelyi tészták 4 tojásos 500 g

: 129.: 499.: 399.: 300.-

Az akció 2014. 03. 19-ig,
illetve a készlet erejéig tart.

Eladó szobabútorok, fotelek, asztalok, ágyneműtartós heverők,
gáztűzhelyek, konyhabútor.
Érd.: Budainé 22/354-245
20/564-9654
Eladó 1 db palacskos gáztűzhely
palackkal,
1
db
vezetékes
gáztűzhely, asztali tűzhely, 1 db
Lucznick varrógép.
Érd.: 22/254-979
Előnevelt csirke megrendelhető
március 29-re (tarka 380.-Ft/db +
húscsirke 420.-Ft/db)
április 12-re (tarka 380.-Ft/db)
április 26-ra (tarka 380.-Ft/db +
húscsirke 420.-Ft/db)
május 10-re (tarka 380.-Ft/db)
május 24-re (tarka 380.-Ft/db +
húscsirke 420.-Ft/db)
Budai Károlyné
Csákvár, Kenderesi u. 23.
Tel: 22/354-245

● Coccolino öblítő 580,● Olcsó öblítők már 230.-tól
● Mosogatók, tisztítószerek,

Telefonszámunk: 06-22/254-332

RTL II és SportKlub újra elérhető
2014.03.17-ig kódolatlanul
a Kábelsat-2000 Kft hálózatán!
Vételi információ: digitális S31 (386 MHz)

Az ingyenes időszak lejárta után a csomag ára: 790 Ft/hó

Max.
feltöltés
(Mbps)

Csak
Internet

Kábeltévé vagy
telefon előfizetés
esetén

Kábeltévé
és telefon
előfizetés esetén

3

0.5

2,490 Ft

1,990 Ft

1,990 Ft

Kábelnet 10 10

1

3,990 Ft

3,590 Ft

2,990 Ft

Kábelnet 20 20

2

4,990 Ft

4,590 Ft

3,990 Ft

Kábelnet 30 30

5

5,990 Ft

5,590 Ft

4,990 Ft

Kábelnet 50 50

10

6,990 Ft

6,590 Ft

5,990 Ft

Kábelnet
Start+

További információért keressen minket az alábbi elérhetőségeinken:

Telefon: 22) 375-000
Email: kabelsat@kabelsat.hu

Császár Eszter
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Perjési Jánosné édesanyánk temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Tiszteletükkel, szeretetükkel fájdalmunkat igyekeztek enyhíteni.
Gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Folmeg Lászlóné
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Tiszteletükkel, szeretetükkel fájdalmunkat igyekeztek enyhíteni.
Gyászoló család

Kálvária u. 13/a.
Tejtermékek:

tusfürdők
nagy választékban.
● Állateledelek
● Márkás italok
● Dobozos sör 140.-tól
● 2l-es üdítő 120.-tól
● Nescafe 3×1ben 390.Zöldség-Gyümölcs:
● Burgonya 5kg 650.És még sok más termék kedvező áron
kapható.
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat:
Klári és Ildikó

Tekintse meg új internet csomagjainkat:
Max.
letöltés
(Mbps)

Szeretném köszönetemet kifejezni
Knausz Imre int.vezetőnek, Nagyné
Sárközi Éva főnővérnek és minden
kollégámnak, akik segítettek, támogattak ebben a nehéz időszakban.

ISMÉT NYITVA A FAHÁZ ABC!
Ízelítő árainkból:

Internet

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

● 850gr tejföl 420.-tól
● 250gr túró 240.● Gyümölcs jogjurtok 50.● Riska tej 2,8% 215.● UH tej 190.-től
● Liszt 119.● Kristálycukor
● Étolaj 340.-

249.-

Hentesáru: naponta friss választék.
Nyitvatartás:
H-P-ig: de.: 6-12 du.:14-18-ig
Sz: 6-12-ig
V: 7-11-ig
Március 15-én az üzlet
6-12-ig NYITVA TART!

2014. április 15-én, kedden 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:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:
Faddi Péterné
Knausz Imre
Szverle Balázs
Tamásné Metlágel Ildikó
E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: március 20.

www.stift90.hu
honlapot.

Jelentkezni és érdeklődni
az 582-310/81 telefonszámon,
vagy személyesen a könyvtárban
lehet.

C s ák vár i-Bodméri

