XXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

2014. OKTÓBER

Csákvári-Bodméri
Hírmondó
Csákvári Önkormányzat beszámolója

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. augusztusi 18-i ülésén a következő határozatokat hozta:
• Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23 §-sa alapján a Helyi Választási Bizottság
tagjává Boros Jenőné (Csákvár, Ady Endre u. 11.), Györök Béláné (Csákvár,
Bem u. 21.), Mészáros Zsuzsa (Csákvár, Vöröskapu u. 9.), póttagjává: Galló Vilmosné (Csákvár, Káposztáskert u. 1.), Szakál Ildikó (Csákvár, Rákóczi u.
40.) szám alatti lakosokat megválasztotta.
• Csuta Andor Csákvár, Szent Vince u. 4. szám alatti lakost a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumának elnökévé, Cséplőné Gönczi Veronika
Csákvár, Dózsa György u. 38. szám alatti lakost a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumának elnökhelyettesévé határozott időre, 5 év időtartamra
megválasztotta. Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumi tagságában
Kunstár Béláné Csákvár Árpád u. 28. szám alatti lakost határozott időre, 5 év
időtartamra megerősítette.
• A Csákvár Jövőjéért Közalapítvány Alapító okiratát azzal a módosítással fogadta el, hogy a a kuratórium tagjainak megbízása „határozatlan időtartam”
helyett „határozott, 5 év időtartam”, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai is
„határozott, 5 éves időtartamú” megbízatásúak legyenek.
• A gyermekorvosi rendelő felszereléséhez biztosított adományról szóló
tájékoztatót elfogadta. A Csákvári Zrt-nek megköszönte a felajánlott adományt. A fogorvosi rendelő bérleti szerződés kötésével kapcsolatos történésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette, és elfogadta a dr. Imrédi Szilvia
fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződést. Megismerte a fogorvosi rendelő bérleti díjának Vértesboglárral történő megosztására vonatkozó megállapodás tervezetet. Felhatalmazta a polgármestert a fogorvosi alapellátáshoz szükséges rendelőhelyiség biztosítása érdekében megkötendő bérleti
szerződésben szereplő bérleti díj megosztása érdekében a megállapodás
aláírására.
• Felkérte a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve Móri Járási Intézete tisztifőorvosát, hogy Dr. Imrédi Szilvia fogorvos működési engedélyének hatályba lépésével egyidejűleg szíveskedjen a
Csákvár I. számú fogorvosi körzetben a fogászati alapellátás hatósági kijelöléssel történő ellátására vonatkozó határozatát visszavonni. Dr. Bánki Erzsébet fogorvos munkáját a Képviselő-testület megköszönte.
• A csákvári I. számú háziorvosi körzet betöltésével kapcsolatos tájékoztatót
tudomásul vette. Felkéte a jegyzőt, hogy a szeptemberi rendes képviselőtestületi ülésre Dr. Koós Csaba pályázót hívja meg.
• A gyermekorvosi rendelés indulásával kapcsolatos tájékoztatót tudomásul
vette. Megköszönte az Országos Egészségpénztár Közép-dunántúli Területi Hivatala Ártámogatási és Finanszírozási Osztálya és a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Móri Járási Intézete
soron kívüli engedélyezési és szerződéskötési eljárását.
• Jóváhagyta a Floriana Könyvtár Alapító Okiratának - a fenntartó önkormányzat közigazgatási státuszában 2013. július 15-étől bekövetkezett változása miatt szükségessé vált - módosítását.
• A 2014. augusztus 1. napjától megüresedő Csákvári Floriana Könyvtár vezetői álláshelyére pályázatot írt ki .
• Az ÁROP 1.A.5-2013. pályázat megvalósítása keretében a 3., a 4. és a 9/1.
számú célterület Controll Holding Tanácsadó Zrt. által elkészített tanulmányát teljesítésként elfogadta, a megvalósító cég munkáját megköszönte.
Felkérte a Pénzügyi és Jogi Bizottságot hogy a következő ülésén tűzze napirendre a tanulmányok tartalmi megvitatását, és az ebből levont következtetéseket, intézkedési javaslatokat terjessze a Képviselő-testület elé.
• 2014.évben forráshiány miatt nem kívánt az óvodai és bölcsődei csoportokban levegő tisztító berendezést vásárolni.
• Támogatta a 2014.szeptember 27-i Fejér Megyei Tűzoltóverseny megrendezését a lebonyolításhoz szükséges infrastruktúra biztosításával, és a Csákvári Tűzoltó Egyesülettel kötött, hatályos megállapodásban meghatározott
támogatási keretösszeg terhére 50.000 Ft támogatás folyósításával.
• A KEOP-2014-4.10.0/N számon, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”
címmel kiírt pályázat során „Megújuló energiaforrások létesítése – építési
beruházás beszerzés” tárgyában kiírt feltételes közbeszerzési eljárással kapcsolatban megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes volt, és
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást benyújtó, így nyertes ajánlattevő az Alba
Napelem Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár Raktár utca 2.). Felhatalmazta a polgármestert az Alba Napelem Kft-vel kötendő, nettó 27.169.750,- Ft
összegű vállalkozói szerződés aláírására.

A pályázat célja napelemes rendszer telepítése a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal és az Esterházy Iskola új épületének tetőjére, rezsiköltség
megtakarítás érdekében.
A Képviselő-testület kiválasztotta a projekt lebonyolításához szükséges további tevékenységek nyertes pályázóit is, a szerződések akkor lépnek hatályba, ha a pályázat nyertes lesz. Ennek értelmében:
- auditálás feladataira a MEDI-COLOR Bt.-t (székhely: 8600 Siófok, Kiss János
altábornagy utca 5.) nettó 270.000,- Ft összegért (bruttó: 342.900,- Ft)
- a projektmenedzsment, műszaki ellenőrzési és tájékoztatási tevékenység
feladatra az SKC-Consuling Kft.-t (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22.)
nettó 610.000,- Ft összegért (bruttó: 774.700,-Ft)
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: nettó 28.449.750 Ft, bruttó 36.023.183 Ft. A pályázat 100% támogatási intenzitású, önerő biztosítást
nem igényel.
dr. Fillér László önkormányzati- és társulási irodavezető

Bodméri Önkormányzat beszámolója
Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselő testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről.

Napirendek:

1. Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkákról. A
tájékoztatót a Képviselő-testület megismerte és elfogadta.
2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása. A módosítást a Jogszabályi változások illetve a törvényességi felügyeletet gyakorló Fejér Megyei Kormányhivatal útmutatása
tette szükségessé, érdemi részekben nincs változás. A pontosításokkal
egy kifogástalan Szervezeti és Működési Szabályzat kerülhet az új Képviselő-testület elé.
3. Az Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. A módosítással a tervezéskor még nem tudható pénz maradványt
kellett helyére tenni.
4. Beszámoló az Önkormányzat 2014 évi költségvetésének I. féléves alakulásáról. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014 évi költségvetésének I. féléves beszámolóját megismerte és elfogadta.
5. Vagyon kezeléses vízi közművek 2014-2029 évi Gördülő Fejlesztési
terve (ivóvíz). A Képviselő-testület a felújítási és pótlási tervet valamint a
beruházási tervet elfogadta. A szükséges anyagi eszközöket a Vízi közmű
bérleti díjából biztosítja.
6. Bérüzemeltetett vízi közművek 2014-2019 évi Gördülő Fejlesztési
terve (szennyvíz). A Képviselő-testület a szennyvízre vonatkozó tervet is
elfogadta a fejlesztési anyagi forrásokat az ivóvízhez hasonlóan a bérleti
díjból biztosítja.
7. Vízi közmű fejlesztési hozzájárulás szabályozásáról. Bodmér Község
Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a szolgáltatóval
miszerint, a fejlesztések bővítések finanszírozása érdekében fejlesztési
hozzájárulást szednek melyre a szolgáltató jogosult, de az Önkormányzat
javára.
8-9. Falugondnoki busz költségének bemutatása.
A falugondnoki busz működéséhez szükséges anyagi forrásokat a központi költségvetés csak részben finanszírozza a hiányzó fedezetet Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő –testülete a saját költségvetéséből biztosítja. Döntött abban is a testület hogy a működési kiadásokkal
kapcsolatos ÁFA visszaigénylés csekély összegére való tekintettel annak
visszaigénylésének nem látja értelmét.
10. Aktuálisügyek:
Helyi Választási Bizottság megválasztása a 2014.oktober 12-ei választásokra.
A Polgármester és a Képviselő-testület mandátuma lejárt. Ezúton köszönöm meg a magam és a képviselő társaim nevében a Választó polgárok
bizalmát.
A Képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek
a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben. A Képviselő-testületi ülések nyilvánosak melyre minden érdeklődő állampolgárt hívunk és
várunk.
Tisztelettel: Balogh István László
polgármester
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Pályázati felhívás
Csákvár Város Önkormányzata az idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Pályázhatnak azok a felsőoktatási tanulmányokat folytató vagy kezdeni kívánó
fiatalok, akik megfelelnek a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek. A pályázati felhívás és a pályázati űrlap
letölthető a
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica5/ és a
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica4/címről.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. (Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.)
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:
2014. november 7.
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) hétfőtől
csütörtökig 07:30-16:00 óra között, pénteken 07:30-13:00 óra között lehet benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A hallgatói jogviszony igazolása.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, ezek bármelyike
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat az EPERBursa rendszerben igazolja.
Csákvár Város Önkormányzata

Tájékoztató lótartók részére
Felhívom a Tisztelt lótulajdonosok figyelmét, hogy a lovak kötelező 3
évenkénti vérvizsgálata 2014. december 31-ig esedékes. A vizsgálatot a
41/1997. FM rendelet 195.§ 1,2.) bekezdése és az ÉI tv. 18.§ 1.) bekezdés
j) pontja írja elő. Akik nem rendelkeznek három éven belüli lóútlevélbe
bejegyzett hivatalos vérvizsgálati eredménnyel, mielőbb keressék meg
ellátó állatorvosukat és végeztessék el az előírt vizsgálatokat. A vizsgálatok költségei a tulajdonost terhelik.
Akik a vérvizsgálatot nem végeztetik el, elvesztik lovaik forgalomképességét és 75.000- 250.000.-forintig terjedő pénzbírsággal sújthatók.
A vérvétel, csak előírás szerint megjelölt, érvényes lóútlevéllel rendelkező állatból végezhető el. A 110/2013.(IV.9.) Korm. rendelet alapján,
a törzskönyvezett lovak hagyományos jelölése továbbra is elfogadott,
míg a nem törzskönyvezett 2009.után született lovakat transzponderrel
(csippel) kell megjelöltetni.
dr. Halász György
Járási főállatorvos

Megalakult
a Csákvári Lovasegylet
Szeptember 23-án délután tartotta 18 alapító taggal újjáalakuló ülését
a Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület, rövidebb nevén: a Csákvári
Lovasegylet. Az egyesület főbb céljai a lovassport, a lovaskultúra minél
szélesebb körben történő terjesztése, a lovas hagyományőrző és lovas
oktató tevékenységek folytatása. Az évezred fordulóján már működött
ilyen jellegű egyesület, ez feloszlott ugyan, de csak a jogi jelleg tekintetében, ugyanis az akkori tagok szorosan együttműködtek a későbbiekben
is. Az ismételt egyesület alakításra a pályázati lehetőségek miatt szánták rá magukat a csákvári lovasbarátok, akik következő rendezvényüket
a szüreti felvonulás keretében tartják Csákváron. Az egyesület elnöke
Magosi István, elnökhelyettese Bakonyi János, elnökségi tagja pedig Bokodi István lett.
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OKTÓBER 11. Szüreti bál és felvonulás
14.00 HAGYOMÁNYOS SZÜRETI FELVONULÁS
A felvonulás megállóinál csákvári néptáncos gyerekek
táncolnak, énekelnek.
Útvonal:
● 1. Széchenyi u. , Arany J.u.,Bokréta u., Városkút Ivó ●
megálló,műsor
● 2. Petõfi u., Nemeskert ● megálló,műsor
● 3. Temetõ köz, Árpád u.- Kálvária u.sarok ● megálló,műsor
● 4. Mikes u., Rákóczi u.sarok ● megálló,műsor
● 5. Damjanich u., Úttörõ tér ● megálló,műsor
● 6. Radnóti u., Csárda ● megálló,műsor
● 7. Szabadság tér ● megálló,műsor
20.00 Szüreti bál ● iskola tornaterme
A bálon a zenét Filotás Gábor szolgáltatja
Belépõjegyek 1000 Ft-ért ,
Támogató jegyek 500 Ft-ért kaphatók:
Buncsák Istvánnál Berényi u (Szódás)
Ált. isk. gazdasági irodájában
Kaszapné Márti Virágboltjában
A benzinkúton,Trimmel Istvánnál
Szabadság téri dohánybolt
Támogató jegyek az osztályfőnököknél is vásárolhatók

SZEMCSE SEGÍTSÉG
A Szomszédok Egymásért Mozgalom Csákvári Egyesületének (SZEMCSE)
tagjai segítségüket ajánlják fel a Csákváron egyedül élő,- idősebb lakosoknak.
Hamarosan itt a tél, és az egyedül élő, - idős emberek, - házaspárok a
hideg, - és a csúszós utak miatt még kiszolgáltatottabbá válnak.
A SZEMCSE várja azoknak az időseknek,- egyedül élőknek a jelentkezését, akik úgy érzik, hogy nem tudják maguk megoldani a téli felkészülést,
gondjaik vannak a tűzifavágással,- behordással, a nyílászárók szigetelésével, télen a jegesedés, - havazás esetén a sózással, a hóeltakarítással.
Jelentkezésüket az imre.pozsa@gmail.com e-mail címre,
vagy a 06-70-391-65-10-es számra kérem.
Pózsa Imre
a SZEMCSE elnöke

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár

Csákvár külterületeinek bejárása
A mezőgazdasági területeket rendszeresen használók érdekeinek érvényesítése céljából minden év májusában bejárjuk Csákvár külterületeit a
gazdálkodók és a vadásztársaságok képviselőivel. Az idei bejáráson többek között felmértük az utak és árkok állapotát is.
Megállapítottuk, hogy a Móri Vértesalja Vízitársulat által fenntartott árkok elhanyagoltak, karbantartásuk nem történt meg a bejárás időpontjáig. A termőföldek mellett található árkok kaszálása általában megtörtént,
de nagy részük feltöltődött. Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a
földterületeik mellett található árkok karbantartását végezzék el.
Találtunk beszántott árkot is, melyet az árokkal szomszédos ingatlan
használója a területével egybe szántott. Az önkormányzat felszólítja a
földterületeket használóit, hogy a közterületekhez tartozó árkokat, utakat ne vonják művelés alá, mivel ezeknek a területeknek a közhasználatát
biztosítani kell.
A tavaszi nagy esőzéseket követően az országos közutak földfelhordásokkal szennyezettek lettek, ezért a balesetveszély elhárítása érdekében
megkerestük a közútkezelőt.
A külterületi utak mellett található fasorok néhány helyen az útra nőttek,
ezeknek a karbantartását az önkormányzat erdészeti szakember bevonásával folyamatosan elvégzi.
Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a földterületeikkel határos árkokat és utakat tartsák rendben, használható állapotban.
Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Sikeres pályázat
A Floriana Könytár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjára. Október elsején 130 kötet érkezett Csákvárra,
több, mint félmillió forint értékben. A számos szépirodalmi és ismeretterjesztő mű között szerepel az „Osztrák-magyar monarchia írásban
és képekben” című 21 kötetes sorozat is, mely az 1898-as megjelenés
hasonmás kiadása, valamint a szintén exkluzív kivitelű, 27 kötetből álló
„Irodalmi Nobel-díjasok Könyvtára”.

Intézményi hírek - Mese-Vár Óvoda

Elkészült a Csákvári
Önkormányzati Társulás honlapja
A 9 önkormányzat részvételével működő, több célt ellátó Csákvári Önkormányzati Társulás társult önkormányzatai sikeresen pályázat honlap készítésre a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösségnél. A honlap egyelőre
egyszerű struktúrával működik, a későbbiekben terveink szerint elérhetők lesznek rajta a jegyzőkönyvek, a hozott döntések, valamint az ülések
napirendjét tartalmazó meghívó is. A honlap a www.csakvaritarsulas.hu
oldalon elérhető.
Katonáné Dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Tsz. Horgászegyesület Felhívása
Tisztelt Horgásztársak!
Horgászegyesületünk 2014. október 18-án és 19-én tartja az őszi társadalmi munkát. Szerszámszükséglet: kasza, gereblye, vasvilla, fűrész, fejsze, bozótvágó. Mindenki megjelenésére számítunk!
Tsz. Horgászegyesület Vezetősége

Önkéntesek a Mese-Vár Oviban
2014. szeptember 25-én nagy meglepetés érte a Csákvári Mese-Vár óvoda és Bölcsőde székhelyintézményét: az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati
Zrt. Áramhálózati és Ügyfélszolgálati Kft. munkatársai a szokásoktól eltérően idén vidéki óvodákat kerestek fel társadalmi munkájuk színhelyéül.
Cservenka Géza és lelkes munkatársai a magukkal hozott eszközökkel lecsiszolták, festették az Ady Endre úti óvoda kopott kerítését, s az udvari
játékok is új színeket kaptak. Az ott dolgozók örömmel fogadták ezt a
nem mindennapi ajándékot, hiszen tudják, hogy az óvodások és bölcsődések még nagyobb kedvvel járnak majd a megszépült intézménybe.
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Csákvári

AUTÓSBOLT

és

ITALLERAKAT

V árjuk Ö nöket a K ossuth
Boltunkban minden autótípushoz
kapható és rendelhető:

Októberi
akciók

AUTÓSBOLT

és

ITALLERAKAT-ban
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az autós részleg akciói:
•
•
•

• alkatrészek, izzók, ablaktörlők
• karosszéria elemek
• kenőanyagok, hűtőfolyadék
• akkumulátorok, gyújtógyertyák
• ékszíjjak és lapos szíjjak
• felszerelési cikkek

Ingyenes fagyálló mérés
Fagyálló folyadékok -10%
Olajcsere AKCIÓ:
olaj, olajszűrő, levegőszűrő, pollenszűrő egyben -15%
Akkumulátor akció 2 év garanciával -10%

•

• kerékpár és motorkerékpár alkatrészeket,
• villanymotorokat, ipari kerekeket,
• fogas kerekeket, ékszíjtárcsákat, csapágyakat,
• tömlőket, gépépítő elemeket, gumilemezeket

Családi, baráti rendezvényekre vállaljuk az ital kiszállítását, és az el nem fogyasztott termék visszavásárlását.
Az udvarban nagy parkolóval, várjuk kedves vendégeinket.
Ugyanitt: 100 m2-től 3000 m2-ig terület bérelhető telephelynek, parkolónak, stb.
valamint egy 200 m2 és egy 30 m2 fedett tároló is rendelkezésre áll.

Új szolgáltatás:

A futárszolgálattal érkezett küldeményeket előzetes egyeztetés után átvesszük.

Telefon:
06-22/582-005
06-20/334-99-94

Itallerakatunk termékei:

• üdítőitalok, ásványvizek
• sörök, borok, égetett szeszek
• pezsgők
• energiaitalok
• Buncsák szóda
• Chips, nápolyi, szotyi
• kávék, csokik

Figyelem május 20-tól
nyári nyitvatartás:
H – Cs:7:00 – 19:30
P – Sz: 7:00 – 21:30
V:
8:00 – 12:00

az ital részleg akciói:
•
•
•
•
•

Riesenbrau doboz
Arany Fácán doboz
Soproni üveg
2L üdítők több ízben
Tchibo Family		

V árjuk Ö nöket
NYITVATARTÁS
H – Cs:7:00 – 19:30
P – Sz: 7:00 – 21:30
V:
8:00 – 12:00
TELEFON:
06-20/334-9994
06-22/582-005

a

Tekintse meg új internet csomagjainkat:
Internet

Max.
letöltés
(Mbps)

Max.
feltöltés
(Mbps)

Csak
Internet

Kábeltévé vagy
telefon előfizetés
esetén

Kábeltévé és
telefon előfizetés
esetén

Kábelnet Start+

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

ÖN

EZ
AZ

HIRDETÉSÉNEK

H e l y e

2014. október 21-én (kedd) 18:30
órai kezdettel gépjárművezetői
tanfolyam indul a könyvtárban.
Információra ajánljuk a

● Pálinkafőzők, borászati segédeszközök és tartályok
● Szabadgyökerű és konténeres gyümölcsfák
● Növényvédőszerek, műtrágyák, kerti szerszámok
● Díszfák, díszcserjék, virághagymák
● Kül- és beltéri kaspók, dísztárgyak és ajándékok
● Árvácska, krizantém, erika
Csákvár, Széchenyi u. 84. Tel.: 06 20 457 4724
Felcsút, Fő út 219. Tel.: 06 20 312 6644
Nyitva: héftő-péntek 9:00-17:00
szombat 9:00- 13:00 vasárnap 9:00-12:00
Bankkártyás fizetési lehetőség! Házhozszállítást vállalunk!

K ossuth

utca

58- ban .

APRÓHIRDETÉS

További információért keressen minket az alábbi elérhetőségeinken:
Telefon: 22) 375-000
Email: kabelsat@kabelsat.hu

ŐSZI KÍNÁLATUNK

129,139,179,98,395,-

Várjuk azon vállalkozó szellemű
társaink jelentkezését, akik a
telephelyünkön elhelyezett
konténeres helyiségben bármilyen üzleti tevékenységet kívánnak megvalósítani.

RTL II és SportKlub újra elérhető
a Kábelsat-2000 Kft hálózatán!
Vételi információ: digitális S31 (386 MHz)
A csomag ára: 790 Ft/hó

Az akció a készlet erejéig érvényes!

Valamint forgalmazunk:

www.stift90.hu
honlapot.

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

Számítógépek szervizelése, karbantartása.
70/548-1602

Kertek, kisebb területek szántását
vállalom.
Érd.: 06-20/585-3776

Gázkonvektorok, konyhai gáztűzhely, páraelszívó, kisbútorok stb.
eladó.
Érd.: 06-20/207-2069

Hírmondó
C s ák vár i-Bodméri

Kiadó:
Csákvár Város 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: október 20.

