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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának hírei

Részletes tájékoztató a Csákváron 
2016. évtől kezdődően bevezetésre 
kerülő helyi adó-változásról.

Képes tudósítások városunk éle-
téből, az elmúlt időszak legfonto-
sabb eseményei.

Képes ízelítő az őszi könyvtári 
napok programjaiból.

Elmúlt egy év…
Kedves Csákvári Lakosok!

Nem csak a 25 évvel ezelőtt megvá-
lasztott képviselő-testület ünnepelte 
a születésnapját októberben, hanem 
a jelenlegi városvezetés is. Október 
12-én egy éve, hogy új testület áll 
a város élén. Ebből az alkalomból 
szeretném röviden összefoglalni az 
elmúlt évben végzett munkánk ered-
ményeit.

A 2014-es önkormányzati választáso-
kat követően az egyik legfontosabb 
megoldásra váró feladat az orvosi 
rendelő „ügyének”rendezése volt. A 
kialakult helyzetben azt gondolom, 
hogy a lehető legjobb megoldás szü-
letett akkor, amikor a képviselőtes-
tület egyhangúlag úgy döntött, hogy 
a Magyarország Kormányától kapott 
60 millió forint vissza nem térítendő 
támogatási összegből visszavásárolja 
és felújítja a rendelő épületét. 2015 
nyarán megkezdődtek a felújítási 
munkálatok. Mire Önök a Hírmondó 
novemberi számát a kezükbe veszik, 
az épület műszaki átadása megtörté-
nik. Minden orvos birtokba veheti a 
felújított rendelő helységét. A mun-
kálatoknak azonban itt még nincs 
vége. A jövő évben pályázati forrás 
bevonásával kívánjuk tovább moder-
nizálni az épületet, és az alapellátás 
minden igényét kielégítő egészség-
ügyi centrumot szeretnénk a város 
részére kialakítani.

November hónapban a Széchenyi és 
Berényi utcákban kitisztításra és ki-
igazításra kerültek a csapadékvíz el-
vezető árkok. Újra megvalósul a kép-
viselő-testületi ülések közvetítése.
Decemberben értesültünk arról, 
hogy a város pályázata kedvező el-
bírálást nyert el a Belügyminiszté-
rium térfigyelő kamera pályázatán. 

A rendszer kiépítése 2015. január 
21-re be is fejeződőt. A már működő 
rendszer további bővítése várható ez 
év novemberében.

2015. január hónapban ismét sikeres 
pályázatnak voltunk részesei, mivel 
a napelemes rendszer kiépítésére 
beadott pályázatunk, amit korábban 
elutasítottak, most nyert. Ennek a 
projektnek a kivitelezési munkálatai 
augusztus hónapban befejeződtek, 
így most már a polgármesteri hivatal 
és az „új” iskola épületeiben nap-
elemek szolgáltatják az elektromos 
energiát. További cél, hogy az önkor-
mányzat által fenntartott valamennyi 
intézmény a jövőben az energiaszük-
ségleteit megújuló energiaforrással 
tudja megoldani.

Március 15-re – 25 év után – meg-
újult a Szabadság téri Turul emlékmű 
és környezete. Újabb szép közterü-
lettel gazdagodott városunk. Április 
és május hónapokban folyamatosan 
szépítettük a közterületeinket, virág-
ágyásokat alakítottunk ki, sövényso-
rok és muskátlik kerültek ki és elül-
tetésre. 

Júniusban kezükbe foghatták a meg-
újult Hírmondó első számát, vala-
mint elkészült az Ady Endre utcai 
óvoda előtti parkoló.
A nyár folyamán, ahogy a fentiek-
ben már említettem, megkezdődött 
a rendelő épületének felújítása és a 
napelem rendszer kiépítése.

Szeptember, október hónapban 
megújult a fazekas emlékház nád te-
teje, a hivatal udvarára térkő burko-
lat került, valamint ezzel egyidejűleg 
beléptető rendszer került kialakítá-
sára. Továbbá megérkeztek az MVH 
pályázatán nyert mikrobuszok.

Novemberben várhatóan befejező-
dik a múzeum épületének a felújítása 
is. Az utolsó ütemben az utcai épü-
let tetejére kerül új héjazat pályázati 
forrásból. Továbbá elkészül a Kossuth 
utcai új buszmegálló is. A buszmegál-
lók felújítása a jövő évben is folyta-
tódni fog. 

2015-ös évben novemberéig az ön-
kormányzat 124 100 613 forint ösz-
szegű pályázati igényt nyújtott be, és 
ebből 116 874 408,- forint összegű 
támogatást nyert el. Jelenleg is több 
pályázatunk van elbírálás alatt, illet-
ve tartaléklistán.

Mindezek mellet sok mindennel va-
gyunk még elmaradva. Továbbra is 
napirenden van az orvosi ügyelet 
kérdése. Nem tettünk le arról, hogy 
amint lehet, városunkban ismét helyi 
ügyelet működjön. Folyik a Petőfi-
Gánti és a becsatlakozó utcák csapa-
dékvíz elvezetésnek tervezése, utak 
kátyúzása, intézményeink korszerű-
sítése, közvilágítási hálózat bővítése 
stb. 

Várhatóan még az idei évben kiírásra 
kerülnek a megyei Területfejlesztési 
Operatív Program pályázatai, ame-
lyek keretein belül számos pályázati 
forrás nyílik meg az önkormányzatok 
számára.  Igyekszünk úgy összeállí-
tani a beadandó projektcsomagot, 
hogy azok mind az intézményi, mind 
a települési igényeket lefedjék.
Képviselőtársaimmal együtt azon 
dolgozunk, hogy végre Csákvár is ré-
szese legyen az ország sikerének.
Ezúton is köszönöm segítő együtt-
működésüket. Tegyünk együtt Csák-
vár jövőjéért!

Illés Szabolcs
polgármester

Véradás

Szeretettel várunk minden kedves 
régi és új véradót 2015. december 
1-én 13:00 és 18:30 óra között az ál-
talános iskolába.

„Adj vért és ments meg három 
életet!”

Fogászati
rendelés
Tisztelt  Csákvári Lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, 
hogy dr. Deres Éva fogorvos ren-
delési ideje a Csákvári I. számú 
fogorvosi körzetben 2015. nov-
ember 2. napjától kezdve a kö-
vetkező:  

Rendelés
napja

Rendelési idő

Hétfő 7.00-13.00 óra

Kedd 15.00-20.00 óra

Szerda 7.00-13.00 óra

Csütörtök 16.00-20.00 óra

Péntek 15.00-20.00 óra

Telefonos egyeztetés:
30/829-15-88

Illés Szabolcs sk.
polgármester
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Csákvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének beszámolója
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2015. október 27. 
napján tartotta munkaterv szerinti 
rendes ülését. A két ülés között vég-
zett munkáról és a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló je-
lentés elfogadását követően elsőként 
a Csákvár város közigazgatási területén 
lévő háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi körzetek meghatározásáról 
szóló 12/2015 (VI. 1.) rendelet módo-
sítására került sor, amelynek mellék-
letében megtörtént a Tolbuhin utca 
helyébe lépő Pataksor utca elnevezés 
átvezetése. Ezután jóváhagyták a kép-
viselők a dr. Deres Éva által képviselt és 
személyes közreműködésével működő 
DERES DENTAL Kft.-vel kötendő fogor-
vosi egészségügyi szolgáltatásnyújtás-
ról szóló feladat-ellátási szerződést és 
a rendelés mielőbbi megkezdése érde-
kében a képviselő-testület lemondott a 
működési engedély iránti eljárásban az 
önkormányzatot ügyfélként megillető 
fellebbezési jogról. Ennek következté-
ben dr. Deres Éva fogorvosi rendelése 
2015. november 2. napján minden 
engedély és a szükséges állami finan-
szírozás birtokában elkezdődhetett a 

megújuló egészségház fogorvosi ren-
delőjében.

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ezt követően jóvá-
hagyta a Tűzoltótorony felújításához 
nyújtott önkormányzati támogatás 
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület-
tel történő elszámolásáról szóló megál-
lapodást, tudomásul vette a település 
köztisztasági helyzetéről szóló tájé-
koztatót és ezzel összefüggésben – a 
ruhagyűjtő szigetek rendezetlen álla-
potára tekintettel – döntött az azokat 
működtető Textrade Kft.-vel történő 
szerződésbontásról. Egy korábbi testü-
leti határozattal összhangban döntés 
született az önkormányzat jelképeiről 
és használatuk rendjéről szóló 3/2014. 
(III. 07.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról, amelynek értelmében a 
címerhasználat éves díja 20.000 forint, 
vagy annak megfelelő értékű és a hasz-
náló által előállított – reprezentációs 
célra felhasználható – termék. Techni-
kai, fogalomhasználatot érintő módo-
sítás történt a közterületek rendjéről 
és köztisztaságról, valamint az avar 
és a kerti hulladék égetéséről szóló 

18/2015. (VII. 29.) önkormányzati ren-
delet módosításának elfogadásával, 
majd jóváhagyta a testület a jövő év 
január 1. napjától hatályos helyi adó-
rendeletet. Tájékoztató hangzott el ez-
után az önkormányzati infrastruktúra 
helyzetéről, illetőleg a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatás integrálásá-
val, a család-gyermekjóléti központ lét-
rehozásával összefüggő feladatokról. 

Elfogadta a képviselő-testület a Mese-
Vár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. évi 
nevelési évről szóló munkatervét, a 
Tersztyánszky Ödön Sportközpontban 
működő Csákvári Kulturális és Sport 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
2014. évi működésének vizsgálata tár-
gyú Belső Ellenőri Jelentést és a hozzá 
kapcsolódó Intézkedési Tervet, vala-
mint a testvérvárosi kapcsolatokról 
szóló alpolgármesteri beszámolót. Ha-
tályában fenntartotta a Képviselő-tes-
tület Csákvár Nagyközség Önkormány-
zata Képviselő-testületének 52/2013. 
(III. 26.) határozatát, amely – bizonyos 
feltételek mellett – a szennyvízcsator-
na hálózatra való rákötésre kötelezett 
ingatlanok tulajdonosai részletfizetés-

sel, ingyenes szakfelügyelettel és cső-
szereléssel történő támogatásáról szól. 
Tudomásul vette a képviselő-testület 
a folyamatban lévő pályázatokról szó-
ló beszámolót és felkérte a hivatalt a 
Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) forrásokra benyújtható pályáza-
tok előkészítésére, továbbá szándékát 
fejezte ki azok benyújtására. 

Végül, az aktuális ügyek napirend ke-
retében a településrendezési eszközök 
módosításához szükséges partnerségi 
egyeztetés szabályainak meghatározá-
sára, a Csákvár város településrende-
zési eszközeinek módosításáról szóló 
határozat és – kérelmező általi – költ-
ségviselést szabályozó Településren-
dezési Szerződés elfogadására is sor 
került. Majd a Vértes utca csapadékvíz 
elvezetéséhez szükséges telekrende-
zésről, a vízi közmű Gördülő Fejlesztési 
Tervének a szolgáltató általi benyújtá-
sáról, a településrendezési tervekkel 
való összhangjáról, a végrehajtáshoz 
szükséges forrásról, valamint a fejlesz-
tési és pótlási terv elfogadásáról szüle-
tett döntés.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2015. október 
28. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését. 

A lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról és a két ülés között 
végzett munkáról szóló tájékoztatót 
a képviselők többségi szavazással 
elfogadták. Majd a település köztisz-
tasági helyzetéről szóló tájékoztató 
tudomásul vétele után döntés szüle-
tett arról, hogy az önkormányzat Kiss 
László helyi vállalkozót bízza meg a 
téli hó eltakarítási munkák elvég-
zésével. Elfogadták továbbá a kép-
viselők a szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatás 
helyi szabályairól szóló rendeletet, 
valamint az idősek és gyermekek 
karácsonyi támogatásáról szóló ha-
tározatot. Ezt követően döntöttek 
az államháztartáson kívüli források 
átvételéről és az önkormányzat által 
államháztartáson kívülre nyújtott tá-
mogatásokról szóló önkormányzati 

rendelet, illetőleg a vonatkozó Támo-
gatási Szabályzat elfogadásáról.
Az ülésen tájékoztató hangzott el a 
Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos meg-
keresés eredményéről, valamint a 
települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás kötelező igénybevé-
teléről szóló 7/2015. (VIII. 14.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról. 
Technikai, fogalomtisztázó jellegű 
módosításra került sor a képviselő-
testület döntése értelmében nemré-
giben alkotott – helyi környezet vé-
delméről, a közterületek rendjéről és 
köztisztaságról, valamint az avar és 
kerti hulladék égetéséről szóló 
6/2015. (VI. 30.) önkormányzati ren-
delet szövegében, majd tudomásul 
vette a képviselő-testület a Bodmér 
Község Önkormányzata részvételével 
működő társulások tevékenységéről 
szóló beszámolót és döntött a Csák-
vári Önkormányzati Társulás létreho-
zásáról szóló megállapodás III. számú 
módosításának elfogadásáról.

Képviselő-testületi
beszámoló – Bodmér

Az aktuális ügyek napirend kereté-
ben a turisztikai pályázatokon való 
előnyösebb részvételi lehetőség ér-
dekében döntés született az önkor-
mányzat Móri Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Egyesülethez törté-
nő csatlakozásáról, amely az első öt 
esztendőben tagdíj és egyéb fizetési 
kötelezettséget nem jelent Bodmér 
számára. Végül a képviselő-testület 
elfogadta a polgármester Czutor La-
jos önkormányzati képviselő előző 
testületi ülésen feltett kérdéseire 
adott írásbeli válaszát, továbbá az 
ülésen elhangzott kérdéseire adott 
szóbeli választ. A képviselő-testület 
sajnálattal vette tudomásul, hogy a 
képviselő úr a kérdés feltevése után, 
a válasz meghallgatása előtt eltávo-
zott az ülésről.

Balogh István 
Bodmér Község polgármestere

„Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.
 
Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.”
 
2015.okt.24-én 60. házassági évfor-
dulója alkalmából Bodmér község 
díszpolgárát Szabó Ferencné Aranka 
nénit és férjét Feri bácsit Bodmér 
község önkormányzatának képvise-
lő testülete nevében Balogh István 
László pm Bíró Dénesné alpolgár-
mester asszony, Balogh Katalin képvi-
selő asszony köszöntötte Bodméron 
a faluházában
A település nevében jó erőt , egész-
séget és hosszú boldog életet kíván-
nak nekik.

Fotók a 3. oldalon

Köszöntő
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Helyi adókkal kapcsolatos változások
Az alábbiakban tájékoztatjuk a tisz-
telt lakosságot a Csákváron 2016. 
évtől kezdődően bevezetésre kerülő 
helyi adó-változásokról.

1. Idegenforgalmi adó
Az idegenforgalmi adó mértéke az 
eddigi 200 Ft/fő/vendégéjszakáról 
300 Ft/fő vendégéjszakára változik 
2015. január elsejétől.

Az idegenforgalmi adót beszedőnek 
minden hónapról a következő hó 
15-éig kell a bevallást benyújtania 
a beszedett idegenforgalmi adóról. 
(Nemleges bevallás esetén is!) Az 
adóbevallással egyidejűleg kell az 
idegenforgalmi adót megfizetni.

Mentes az idegenforgalmi adó kö-
telezettség alól a Helyi adókról szóló 
törvény (továbbiakban: Htv.) 31. §-a 
szerint:

a) a 18. életévét be nem töltött 
magánszemély;

b) a gyógyintézetben fekvőbeteg 
szakellátásban részesülő vagy szociá-
lis intézményben ellátott magánsze-
mély;

c) a közép- és felsőfokú oktatási 
intézménynél tanulói vagy hallga-
tói jogviszony alapján, hatóság vagy 
bíróság intézkedése folytán, a szak-
képzés keretében, a szolgálati köte-
lezettség teljesítése, vagy a telepü-
lésen székhellyel, vagy telephellyel 
rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának 
(2) bekezdése szerinti tevékenységet 
végző vállalkozó esetén vállalkozá-
si tevékenység vagy ezen vállalkozó 
munkavállalója által folytatott mun-
kavégzés céljából az önkormányzat 
illetékességi területén tartózkodó 
magánszemély, továbbá

d) aki az önkormányzat illetékes-
ségi területén lévő üdülő tulajdono-

sa vagy bérlője, továbbá a használati 
jogosultság időtartamára a lakás-
szövetkezet tulajdonában álló üdülő 
használati jogával rendelkező lakás-
szövetkezeti tag, illetőleg a tulajdo-
nos, a bérlő hozzátartozója, valamint 
a lakásszövetkezet tulajdonában álló 
üdülő használati jogával rendelkező 
lakásszövetkezeti tag használati jo-
gosultságának időtartamára annak a 
Polgári Törvénykönyv szerinti hozzá-
tartozója;

e) az egyházi jogi személy tulaj-
donában lévő építményben, telken 
vendégéjszakát - kizárólag az egyházi 
jogi személy hitéleti tevékenységé-
hez kapcsolódó részvétel céljából - 
eltöltő egyházi személy.

A helyi adórendelet szerint mentes 
továbbá az idegenforgalmi adó alól 
a 70. életévét betöltött magánsze-
mély.

2. Kommunális adó
2015. évtől kezdődően bevezetésre 
kerül Csákvár város illetékességi te-
rületén a kommunális adó, melynek 
évi mértéke adótárgyanként 12.000 
Ft.

A Htv. 12. §-a értelmében
a) az adó alanya az, aki a naptári 

év (a továbbiakban: év) első napján 
az építmény tulajdonosa. Több tulaj-
donos esetén a tulajdonosok tulaj-
doni hányadaik arányában adóala-
nyok. Amennyiben az építményt az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
vagyoni értékű jog terheli, az annak 
gyakorlására jogosult személy az adó 
alanya. (A tulajdonos, a vagyoni ér-
tékű jog jogosítottja a továbbiakban 
együtt: tulajdonos);

b) valamennyi tulajdonos által 
írásban megkötött és az adóható-
sághoz benyújtott megállapodásban 
a tulajdonosok az adóalanyisággal 
kapcsolatos jogokkal és kötelezett-
ségekkel egy tulajdonost is felruház-
hatnak.

Az adó tárgya 
a) a lakás céljára szolgáló épít-

mény, 
b) az üdülőépület és 
c) a Htv. 24. §-a szerinti lakásbér-

leti jog. (A Htv 24. §-a szerint kom-
munális adókötelezettség terheli azt 
a magánszemélyt, aki az önkormány-
zat illetékességi területén nem ma-
gánszemély tulajdonában álló lakás 
bérleti jogával rendelkezik. Ameny-
nyiben a lakásbérleti jogviszony ala-
nyai bérlőtársak, akkor valamennyi 
bérlőtárs által írásban megkötött és 
az adóhatósághoz benyújtott megál-
lapodásban megjelölt magánszemély 
tekintendő az adó alanyának. Ilyen 
megállapodás hiányában a bérlőtár-
sak egyenlő arányban adóalanyok.)

Mentes az adófizetési kötelezettség 
alól
• a 3 vagy több 18 éven aluli sze-

mélyt eltartó család lakóhelyé-
ül szolgáló adótárgy, ha az egy 
főre jutó jövedelem nem éri el 
a mindenkori nyugdíjminimum 
kétszeresét,

• az egyedül élő 70 év feletti ma-
gánszemély lakóhelyéül szolgáló 
adótárgy, ha a magánszemély 
havi jövedelme a mindenkori 
nyugdíjminimum kétszeresét 
nem éri el,

• a megállapított 12.000 Ft kom-
munális adóból 50 % kedvez-

mény illeti meg az adóalanyt 
minden második és további adó-
tárgy után.

3. Építményadó
A Htv. 7. §-a szerint az önkormányzat 
adó-megállapítási jogát korlátozza 
az, hogy az önkormányzat dönté-
se az adóalanyt egy meghatározott 
adótárgy esetében csak egyféle adó 
fizetésére kötelezheti. E szerint tehát 
az eddig építményadó kötelezettség 
alá eső lakás céljára szolgáló épít-
mények, illetve az üdülőépületek 
építményadó-kötelezettsége 2016. 
január 1-jétől megszűnik, mivel 
kommunális adófizetési kötelezett-
ség alá fognak esni.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
2015. december 31-ig kipostázásra 
kerül:
• - az eddig a lakások, illetve az 

üdülőépületek után építmény-
adót fizető adózók részére az 
építményadót megszüntető ha-
tározat, és

• a kommunális adó 2016. évtől 
kezdődő kivetéséhez szükséges 
bevallás nyomtatvány.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
új bevallásokat minél előbb, de leg-
később 2016. január 15-ig jutassák 
vissza a Csákvári Közös Önkormány-
zati Hivatal (8083 Csákvár, Szabadság 
tér 9.) címére. A bevallás kitöltésével 
kapcsolatosan a 22/582-310/142-
es és a 22/582-310/11-es melléken 
nyújtanak segítséget az önkormány-
zat munkatársai.

Csákvár Város Önkormányzata

1955 októberben készült kép 2015 októberben készült kép
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Karácsonyi 
adománygyűjtő akció

Pályázaton nyert gépjárművek átvétele

Karácsony közeledtével a keresztény-
ség az advent időszakát éli. Maga az 
advent szó eljövetelt jelent, a hívő 
emberek Jézus Krisztus személyében 
az Úr megérkezését várják, és készül-
nek a szeretet közelgő ünnepére. A 
várakozás, a felkészülés, a szeretet 
befogadásának időszaka ez mindany-
nyiunk számára.
Sajnos sokan vannak városunkban, 
akik szociális, egészségügyi vagy 
egyéb okból - önhibájukon kívül vagy 
saját sorsuk megrontóiként - nehéz 
körülmények között élnek. E szüksé-
get szenvedők megsegítésére Csák-
vár Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete – az összetartozás, az 
egymáson segítés jó érzését kínálva 
cserébe – karácsonyi adománygyűjtő 
akciót hirdet. 

Várjuk minden csákvári polgár, civil 
szervezet, vállalkozás adományait 
olyan szociálisan rászoruló családok 
számára, amelyek valamely tag-
ja 2015 év folyamán pénzbeli vagy 
természetbeni szociális ellátásban 
részesült. Közülük előnyben részesül-
nek a kiskorú, eltartott gyermekkel 
rendelkező családok.

A felajánlott ajándékoknak (gyer-
mekjáték, könyv, ruhanemű, lábbe-
li, tartós, nem romlandó élelmiszer 
stb.) jó minőségűnek, tisztának, mű-

Egyszer volt, hol nem volt… Volt 
egyszer egy angol nagymama, aki a 
második világháború után, látva a 
világégés utáni állapotokat, és meg-
sajnálva a borzalmakról mit sem te-
hető gyermekeket, cipősdobozokba 
csomagolta ajándékait, és elküldte 
a szegény gyermekeknek. Akkor még 
nem sejthette, hogy egyszerű, de ne-
mes tettét százak, ezrek, milliók kö-
vetik majd, és hogy a cipősdobozba 
zárt szeretet áttör határokat, koro-
kat, életszemléleteket, és mozgalom-
má fejlődik.

Tavaly, itt Csákváron is jó néhány, 
nehezebb sorban élő  kisgyerek lehe-
tett részese helyi, valamint a környé-
ken élők jószívű segítségének.

Aki idén is szívesen csatlakozna eh-
hez a gesztushoz, hogy még több kis-
gyereknek hozhassa el a Karácsony 
az ajándékozás örömét, készítsen 
egy (vagy amennyit a lehetősége 
enged) cipősdoboz ajándékot! Nem 
nagy dolgokban kell gondolkodni, hi-
szen bármilyen kinőtt, de jó állapot-
ban lévő ruha, feleslegessé vált, de 
még használható játék, mesekönyv 
számukra örömforrás lehet! Ha pedig 
nincsenek felesleges dolgaink, szám-
talan olyan dolog megvásárolható, 
ami nem kerül többe, mint egy-két 

Október hónapban átadásra kerültek 
a Vidéki gazdaság és a lakosság szá-
mára
nyújtott alapszolgáltatások fejleszté-
sére kiírt pályázaton nyertes gépjár-
művek, melynek keretében Csákvár 
Város Önkormányzata és a Csákvá-
ri Önkormányzati Társulás egy-egy 
Opel Vivaro 9 személyes mikrobusz, 
míg a Csákvári Polgárőrség egy Su-
zuki Vitara terepjáró megvásárlására 
kapott támogatást. Az önkormányza-
ti mikrobusszal a külterületeken élő 
rászorulók mindennapjait kívánjuk 
megkönnyíteni. A Társulás a Gon-
dozási Központ és Idősek Otthona 
részére nyerte a támogatást, mellyel 
a külterületen élő idősek ellátását kí-
vánja megoldani.

ködőképes, használható/fogyasztha-
tó állapotúnak kell lenniük. Az ado-
mányokat cipős- vagy más hasonló 
jellegű dobozban kérjük, melyen az 
ajándék tartalma és az ajándékozott-
ra utalás olvasható (neme, életkora 
stb.). Pénzbeli adományokat nem 
gyűjtünk. 

A felajánlók adományaikat 2015. 
november 16-ától december 3-áig a 
Bagóházban (Csákvár, Szabadság tér 
3.) hétfőtől csütörtökig 14 és 16 óra 
között helyezhetik el. 

Az ajándékok eljuttatását, illetve 
szétosztását a Családsegítő és Gyer-
mekvédelmi Szolgálat fogja segíteni 
a különféle egyéb megsegítési akci-
ókkal összehangolva, ahogy munka-
társai már a korábbi években is tet-
ték ezt.
Legyünk hálásak azért, hogy nekünk 
jut karácsonyi ajándék, az asztalra 
étel, és ha lehetőségünk van rá, sze-
rezzünk boldog karácsonyt rászoruló 
embertársainknak! Kérjük, adomá-
nyával támogassa kezdeményezé-
sünket, hogy minél többen, akik 
mástól nem számíthatnak támoga-
tásra, érezhessék ezáltal a gondosko-
dó szeretetet.

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

A Csákvári Polgárőrség ezúton köszöni a SOSO Földszer Fft, Mészáros Tamás vállalkozó, Csákvári Mezőgazdasági Rt., 
Csákvár Rt., Frész Mihály, Kreidl János támogatását.

Cipősdoboz 2015
Karácsonyi ajándékozás

zacskó gumicukor, vagy chips, netán 
két-három gombóc fagyi ára. 

Vonjuk be gyermekeinket is az aján-
dékok összeállításába, csomagolá-
sába, hogy ezáltal is természetessé 
válhasson számukra a másokra való 
odafigyelő, „segíteni szeretnék” ér-
zés.

A cipősdobozokat becsomagolva 
várjuk Csákváron, az Általános Isko-
la titkárságára, 2015. december 11-
ig. Kiosztásukra az utolsó decemberi 
tanítási napon kerül sor.

Fontos, hogy mindegyik dobozra fel 
legyen írva, hogy hány éves kislány-
nak, vagy kisfiúnak adható ajándék 
van benne!

Minden - ezt a csákvári kezdeménye-
zést támogató - ajándékot előre is 
köszönünk! SZMK tagjai

„A Jóság a természet legtisztább, 
leghatalmasabb gyökérhangja, 
amely vigasztal, ad, békét teremt, és 
sohasem rombol. Adtál-e már a ben-
ned rejlő Jóságból teljesen önzetlenül 
úgy, hogy semmi viszonzást nem vár-
tál érte?”

(Szepes Mária)
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Hulladékszállítási közszolgáltatónk, 
a Depónia Nonprofit Kft. értesíté-
se alapján tájékoztatjuk a csákvári 
ingatlantulajdonosokat, hogy a sze-
lektív hulladékgyűjtő szigeteken a 
szelektív gyűjtés – a fém és az üveg 
kivételével – 2015. november végéig 
megszűnik. A papír és műanyag elkü-
lönített gyűjtése a háztartásokban, 
a közszolgáltató által biztosított mű-
anyag zsákokban történik, amelye-
kért a szolgáltató házhoz megy.

A közszolgáltató a külterületen meg-
oldatlan kommunális hulladék-szállí-
tás érdekében szerződést köt a lakó- 
és üdülőingatlanok tulajdonosaival, 
a járművel megközelíthetetlen ingat-
lanok számára gyűjtőpontokat tervez 
kijelölni.

A csákvári szelektív
hulladékgyűjtés 
változásai

A tél közeledtével, ahogy hullatják 
a lombjukat a fák, hűvösebbre for-
dul az idő, egyre több kéményből, 
kiskertből száll a füst az ég felé. A 
kiskertekben avart égetnek sokan, a 
kályhákban különböző szerves anya-
gokkal fűtenek. Mindkettőről érde-
mes szót ejteni.

Szeretném felhívni a figyelmet az 
úgynevezett avarégetéssel kapcsola-
tos szabályokra, amelyeket a közte-
rületek rendjéről és köztisztaságról, 
valamint az avar és kerti hulladék 
égetéséről szóló 18/2015. (VII.29.) 
számú önkormányzati rendeletünk 
tartalmaz.

A kerti hulladékot elsősorban hasz-
nosítani, komposztálni kell. Ameny-
nyiben a komposztálás nem lehet-
séges, a zöldhulladékot a Depónia 
Hulladékkezelő és Településtisztasági 
Kft. térítésmentesen, rendszeresen 
elszállítja. Legutóbb szeptemberben 
volt szállítás, a legközelebbi időpont-
ja november 25. Nincs más dolgunk, 
mint az összegyűjtött leveleket előző 
este bezsákolva elhelyezni az ingatla-
nunk előtt.

A megfelelően előkészített, száraz 
kerti hulladék és avar az emberi 
egészségre legkevésbé károsító mó-
don, a vagyon és személyi biztonság 
figyelembevételével is csak abban az 
esetben égethető, ha eltávolítása, 
hasznosítása más módon nem lehet-
séges, kizárólag minden hét szerdai 
napján 8:00-20:00 óráig, valamint 
szombati napján 8:00-12:00 óráig.

A szabadban tüzet gyújtani csak úgy 
szabad, hogy az a környezetre tűz- 
vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 
A kerti hulladékégetés célját szolgá-
ló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és 
veszély esetén, vagy ha a tűzre már 
nincs szükség, azt azonnal el kell ol-
tani. A tüzelés színhelyén tűzoltásra 
alkalmas kéziszerszámot és oltóvizet 
kell készenlétben tartani. Szeles idő-
ben tüzet gyújtani nem szabad.

A polgármester indokolt esetben a 
kerti hulladék égetésére részlege-
sen vagy az egész városra kiterjedő-
en tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. 
Ilyen esetben értesítjük a tisztelt la-
kosságot.

Az őszi hulladékégetés szabályairól
Figyelem! Az se mindegy, hogy mit 
égetünk, akár a vegyes tüzelésű ka-
zánunkban is! Mindannyian tudunk 
rá példát, hogy valaki a megüre-
sedett műanyag palackoktól akart 
tüzeléssel megszabadulni. Soha ne 
tegyük, soha ne engedjük ezt! A pa-
pír és műanyag hulladék elkülönített 
gyűjtésére a Depónia Kft. műanyag 
zsákokat biztosít, amiért a hulladék-
naptár szerint, havonta egy alkalom-
mal házhoz jön, és az ingatlanunktól 
elszállítja.

A hőre lágyuló műanyagok égeté-
sekor a maró szagú füstben felsza-
baduló számtalan rákkeltő anyag 
belélegzése hozzájárul a rákos meg-
betegedések kialakulásához, az ér-
zékenyebb szervezetű emberek, a 
csecsemők, a gyermekek, a betegek 
légutain át a szervezetbe jutva aller-
giás reakciókat válthat ki.

A levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (2) be-
kezdése rendelkezik arról, hogy hul-
ladék nyílt téri, vagy nem megfelelő 
berendezésben történő égetése, a 

háztartásban keletkező papírhulla-
dék és veszélyesnek nem minősülő, 
kezeletlen fahulladék háztartási be-
rendezésben történő égetése kivéte-
lével tilos. Ilyen ügyekben, a megyei 
kormányhivatal járási hivatala jár el. 
Az eljáró hatóság eljárását megindító 
bejelentést szóban vagy írásban bár-
mely személy vagy szerv megteheti. 
A szóban tett bejelentést jegyző-
könyvbe kell foglalni. A bejelentés-
nek tartalmaznia kell a feljelentett 
cselekmény helyének és idejének, 
továbbá az elkövetés körülményei-
nek a leírását, a bizonyítási eszközök 
megjelölését, továbbá, az eljárás alá 
vont személy ismert személyi adata-
it. Ha lehetőség van rá, a bizonyítási 
eszközöket csatolni kell a bejelentés-
hez. 

Kérem, hogy környezetünk, saját 
egészségünk, nyugalmunk érdeké-
ben tartsuk be, és tartassuk be a fen-
ti szabályokat!

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Szerződéskötés, információ: 

Székesfehérvár Sörház tér 3.
Tel.: 22/507-419
Fax: 22/507-420
E-mail: titkarsag@deponia.hu

http://www.deponia.hu/
telepuleskereso_2?v=142

http://www.deponia.hu/
sites/default/files/csakvar_
hulladeknaptar_2015.pdf

Csákvár Város Önkormányzata

Adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Csákvár főtere, (Szabadság tér)

Mindenki Adventi Koszorúja!

1. Gyertyagyújtás
november 29. vasárnap 16 óra
Áldást mond a Csákvári Római Katolikus Egyházközség részéről Gerendai 
Sándor esperes plébános atya. Műsort adnak a katolikus templom kóru-
sa és a hittanos fiatalok.

2. Gyertyagyújtás
december 6. vasárnap 16 óra
Ünnepi gondolatait elmondja Illés Szabolcs, Csákvár polgármestere.

Megérkezik krampuszaival a Mikulás. Énekkel, verssel 
várják a Mesevár Óvoda és Bölcsőde óvodásai és az 
Esterházy Iskola tanulói. A rendezvény idején az óvo-
dások és az iskolások által készített karácsonyi aján-
déktárgyakat lehet vásárolni. A jelenlévőket meleg 
teával, süteménnyel és forralt borral kínáljuk.

3. Gyertyagyújtás
december 13. vasárnap 16 óra
Áldást mond a Csákvári Evangélikus Egyházközség részéről Szebik Károly 
lelkész úr. 
Műsort adnak az Evangélikus Egyházközség  tagjai.

4. Gyertyagyújtás
december 20. vasárnap 16 óra
Áldást mond a Csákvári Református Egyházközség részéről dr. Kis Boáz 
nagytiszteletű úr. „Drága Advent köszöntünk” címmel műsort ad a Csák-
vári Református Egyházközség. 

Minden kedves érdeklődőt nagy tisztelettel
és őszinte szeretettel várunk!
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Képünk van róla

XVI. Mihály-napi Lovas- 

és Pásztortalálkozó

Szeptember 26-án családias hangu-
latban zajlott le a XVI. Mihály-napi 
Lovas- és Pásztortalálkozó. Az esős 
időnek és a hidegnek köszönhetően 
sajnos az idén kevés látogató jött el 
a rendezvényre. A bátrabbakat, akár 
kézművesekről, akár lovasokról le-
gyen szó, az idő sem rettentett el. A 
sátorban tartott főzőverseny részt-
vevői, a kulturális színpadi fellépők 
és a Langaléta garabonciások a ko-
rábbi évekhez hasonló színvonalas 
hangulatot teremtettek. Nagy sikere 
volt bográcsban főtt szürkemarha 
pököltnek, a sült kolbásznak és a hor-
tobágyiak által elkészített slambuc-
nak.
Este a gulyásbál hangulatáról Lőrincz 
Ottó és zenekara gondoskodott, haj-
nalig húzták a talpalávalót. 

Forrás:  provertes.hu

Halottak napi megemlékezés

Csákvár Város Önkormányzata meg-
emlékezett a Csákváron elhunytakról 
Halottak napja alkalmából a csákvári 
Ravatalozónál.

Gerendai Sándor esperes plébános, 
a Csákvári Római Katolikus Egy-
házközség részéről,  nt. dr. Kis Boáz 
református lelkipásztor és Szebik 
Károly evangélikus lelkipásztor öku-
menikus istentisztelet keretében 
mondtak imát az elhunytakért.

A megemlékező résztvevők ezután 
virágokkal, mécsesekkel indultak az 
evangélikus temetőbe a köztemetet-
tek parcellájához, ahol a kopjafánál 
emlékeztek azokra, akiknek a sírjait 
senki sem látogatja, majd a II. Világ-
háborúban Csákváron elesett német 
katonák sírjaira helyeztek virágot.

A séta ezután a Katolikus Temető 
nagy keresztjéhez vezetett, ahol az 
elhunyt katolikus vallású egykori 
csákvári lakosok emléke előtt hajtot-
tak fejet. A Református Temetőben a 
Hősi Emlékműnél adóztak a reformá-
tus vallású elhunytak emléke előtt.

 A megemlékezés a Kastélyparkban, 
a Megbékélés Emlékművénél foly-

Szüreti felvonulás és bál

A Csákváron több évtizede hagyo-
mánnyá lett szüreti mulatság idén 
is remek hangulatban telt. Október 
10-én kellemes napsütéses időben 
a település-szerte elhelyezett ma-
dárijesztők hirdették az ünnepségre 
való készülődést. A megszokottan 
hét állomásból álló felvonuláson 
bíró és bíróné, kocsisok, lovasok, 
kiscigányok, táncosok, zenészek, kör-
nyékbeliek mind együtt kapcsolód-
tak ki az ősz legnagyobb áldásának 
tiszteletére, a jó bor ünnepén. Szent-
tamási Tibi kisbíró vidám közhírét 
követően- élőzene kísérettel énekel-
tek és táncoltak a fiatalok, a menet 

pedig víg dallal és zeneszóval vonult 
végig kisvárosunk utcáin. A megál-
lóknál a Dallam AMI néptáncosai és 
a népi ruhás lányok műsorukkal szó-
rakoztatták a nézőket, a szülők pedig 
étellel és itallal várták a felvonulókat 
és érdeklődőket. Este 8 órától az Es-
terházy Iskola Szülői Munkaközössé-
ge és pedagógusai fergeteges, regge-
lig tartó bált szervezett. A szüreti bált 
a „magyar ruhás” nagylányok tánca 
nyitotta meg, miután az iskola igaz-
gatónője köszöntötte a mintegy 200 
vendéget. Városunk apraja-nagyja 
2015-ben is fantasztikus szüreti mu-
latozáson nézhetett a boros poharak 
fenekére.

Szakál Borostyán

A sport legyen a tied!

A Magyar Diáksport Szövetség az 
EMMI Sportért Felelős Államtitkár-
ságának támogatásával idén április-
ban indította útjára A Sport Legyen 
a Tied! programot. A kezdeményezés 
fő célja, hogy növelje a sportágak 
utánpótlás-bázisát (A teljes Program-
ról itt tájékozódhat: www.mdsz.hu/
slt). 

A Program keretein belül - 500 mil-
lió forintos támogatási keretből - 10 
sportági szakszövetség összesen 
több, mint 1100 intézménybe he-
lyez ki sportág specifikus eszközöket, 
melyeknek a kiszállítása az év végéig 
ütemezetten valósul meg. Az eszköz-

csomagban részesülő iskolák közül, 
országszerte 230 intézményben ke-
rül megszervezésre sportágakat és 
sportegyesületeket bemutató ese-
mény, így a diákok megismerhetik la-
kóhelyük közelében fellelhető, aktív 
sportszervezeteket. 

A csákvári Esterházy Móric Nyelvok-
tató Német Nemzetiségi Általános 
Iskola az október 21-én rendezett 
ünnepélyes átadón 5 profi asztalite-
nisz asztalt, hozzá 1500 labdával, va-
lamint 30 darab kiváló minőségű ütőt 
kapott. Az iskola tanulói kis létszámú 
csoportokban megismerkedtek a 
megjelent bemutatót tartó asztalite-
nisz és a kempo sportegyesülettel. 

tatódott, ahol közel 800, Csákváron 
elesett különböző nemzetiségű ka-
tona és civil lakos emléke előtt tisz-
telegtek. 

A Halottak napi emlékező séta a Sza-
badság téri Hősi Emlékműnél ért vé-
get, ahol  Illés Szabolcs polgármester 
megköszönte a jelenlévőknek a közös 
emlékezést és hangsúlyozta, hogy 
egy nemzet, egy közösség jövőjét 
meghatározza az, hogy hogyan ápol-
ja az elődök emlékét, milyen példát 
mutat a felnövekvő nemzedéknek, 
mert ez alapozza meg a most élő 
közösségek, családok, munkatársak  

egymáshoz való viszonyát, egymás 
tiszteletét is,  hiszen  az ember sosem 
tudhatja, hogy meddig van lehetősé-
ge a szeretteivel közösen örülni az 
életnek.

Időközben beesteledett, és az égő 
mécsesek fényében mindenki el-
csendesedve a saját halottaira is em-
lékezett.

(Köszönet a virágdekorációért Kaszap 
Imréné Mártinak, Bakány Jánosnak 
és Csepeli Árpádnak.)
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Október 23-i ünnepség 

Csákvár Város Önkormányzatának 
szervezésében városunk lakossága 
idén is megemlékezett az 1956-os 
forradalom és szabadságharc évfor-
dulójáról.
Rendezvényünket megtisztelték je-
lenlétükkel: Tessely Zoltán ország-
gyűlési képviselő úr, dr. Balázs Sán-
dor, Bicske Város Rendőrkapitánya, 
Spergelné Rádl Ibolya, Gánt Község 
Polgármester Asszonya, a csákvári 
egyházak, pártok és civil szervezetek 
képviselői.
Illés Szabolcs polgármester köszön-
tője után dr. Molnár Krisztián, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke mondott 
ünnepi beszédet.
A megemlékezésen elhangzott Ara-
nyosi Ervin: Október 23. és Kardos 
Győző: Négy éves voltam… című 
verse Hegedűs Péter előadásában.  

Képünk van róla

A rendezvényen közreműködött a 
Csákvári Cimborák Férfikórus.

Az október 23-i ünnepségen hagyo-
mányosan önkormányzati kitünteté-
sek átadására is sor került.
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ebben az évben 
„Csákvár Közszolgálatáért Díj” elis-
merő címet adományozott  nyug-
díjba vonulásuk alkalmából, több 
évtizedes közszolgálati munkájuk 
elismeréseképpen Györök Béláné 
óvodapedagógus, Klupács Istvánné 
pénzügyi főmunkatárs, Plachi Fe-
rencné óvodapedagógus, Szoboszlai 
Zoltánné óvodapedagógus és Tóth 
Istvánné igazgatási, szervezési elő-
adó, anyakönyvvezető részére. Az 
elismerő okleveleket, az ajándékokat 
és a virágokat meghatottan vették át 
az ünnepeltek Illés Szabolcs polgár-
mestertől, aki megköszönte az érin-
tettek Csákvárért végzett áldozatos 
munkáját, és településünk lakói ne-
vében hosszú, boldog nyugdíjas éve-
ket kívánt mindannyiuknak.

A polgármester továbbá köszönetet 
mondott Veszelovszkyné Varsányi 
Margit rendezvényszervezőnek is, 
akit nyugdíjba vonulása alkalmából 
méltatott. A megemlékezés a Hősi 
Emlékműnél folytatódott a koszorú-
zással, majd az eseményre tisztelet-
tel emlékezve mécseseket gyújtottak  
és virágot helyeztek  el  a résztvevők  
az Emlékmű talapzatán.

Örömünkre biztonságosan lehet 
parkolni az óvoda előtt. Nagy gond 
oldódott meg ezzel. Az óvoda előt-
ti parkolás, ki és beszállás feltételei 
eddig ugyanis nem voltak biztosí-
tottak. Különösen az ovi előtt zajló 
csapadékvíz elvezető árkok kimélyí-
tése jelentett veszélyt gyermekekre, 
felnőttekre egyaránt. Kora ősszel 
kezdődött a munka. Az épület előtti 
árkot lefedték és sóderes felülettel 
látták el, a víz lefolyását vastag gyű-

Parkoló az Ady Endre úti óvoda elott

rűk beépítésével biztosítva. Az így el-
készült parkolót szívesen használják 
az ide érkezők. Jobb, biztonságosabb 
lett a közlekedés, nagyobb lett a par-
kolási kapacitás. Szükség is volt erre, 
hiszen szeptembertől szinte teljes 
létszámmal üzemel az intézmény

Köszönjük Herczog Attila, Solymosi 
Zoltán, Kovács Zoltán, Zolnai Sándor 
és Bakonyi János – a parkoló kialakí-
tásához nyújtott segítségét! 

Madármegfigyelés az óvodában

Madármegfigyelés az óvodában!

Nagy örömben volt részük a gyere-
keknek, hiszen a „Madárdalos Ovi 
program” keretében lehetőségük 
nyílt megismerkedni egy élő vörös 
vércsével. 

A Csákvári Mese - Vár Óvoda és Böl-
csőde Ady Endre úti, és Szabadság 
téri épületében is külön bemutatót 
tartott a Pro Vértes Nonprofit Zrt. 
munkatársa: Szalai Gábor – termé-
szetvédő.

A madár egy autóval ütközött, el-
törött a bal szárnya, ezért a szé-
kesfehérvári Vadmadárkórházban 
kezelték. A felépülési időszakot a 
Vértesi Natúrparkhoz tartozó Boglár-
tanya Erdei Iskolában töltötte. Miu-

Mazsola a mazsoláknak

2015. október 19-én különös készülődésre lettek figyelmesek a gyermekek 
az óvodában. Felnőttek jöttek és valami furát építettek. Hamarosan kiderült, 
hogy ez egy „igazi színházi” bábparaván! A FABULA Bábszínház érkezett az 
óvodába, ahol a MAZSOLA és TÁDÉ c. darabot adták elő. A mese szárnyán 
pillanatok alatt a Futrinka utcába repültek a gyermekek és csillogó szemmel, 
tátott szájjal figyelték Mazsola és Tádé történetét. Nagyon, igényes bábelő-
adásban volt része a gyermekeknek - a Csákvári Mese – Vár Óvoda és Bölcső-
de mindkét épületében - amire reméljük, még sokáig emlékeznek.

tán meggyógyult, Gábor bemutatta 
a madarat a natúrparki óvodákban. 

A gyerekek megismerkedhettek a 
vörös vércse táplálkozási szokásával, 
megsimogathatták, megnézhették 
külső tulajdonságait és egyéb ismer-
tető jegyeit. Ezek alapján a későbbi-
ekben a vörös vércse felismerhetővé 
válik a gyerekek számára és könnyeb-
ben meg tudják különböztetni a töb-
bi madárfajtól. 

Ez a bemutató segítette a természet 
egy kis részének megismerését, ter-
mészettudatos,- természetet védő 
életmódra nevelést, melyet szeret-
nénk a továbbiakban is folytatni az 
Intézményünkben.

 Gulyás Gáborné
óvodapedagógus
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Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2015. október 7-én Iski Máté a 
Móricmajorba,
2015. október 15-én Bágyi Bertold 
Csákvárra a Gánti utcába,
2015. október 17-én Kovács Pál Gá-
bor Csákvárra a Gánti utcába,
2015. október 30-án Rattesid Dorina 
Ilona az Ady Endre utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

25 éves a
Hírmondó

Eseménynaptár
2015.11.01. – 12.31.

VÁROSI ESEMÉNYEK
NOVEMBER
29.   16.00    1. adventi gyertyagyújtás ● Szabadság tér

DECEMBER
6.      16.00   Mikulás napi rendezvény és 2. adventi gyertyagyújtás ● Szabadság tér
13.   16.00    3. adventi gyertyagyújtás ● Szabadság tér 
18.   17.00     Karácsonyi ajándékműsor ● Szabadság tér
20.   16.00    4. adventi gyertyagyújtás  ● Szabadság tér

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:

Hétfőn nincs hivatali óra.
kedd, szerda, péntek  09.00 – 11.00,
csütörtök:                        16.00 – 18.00

Telefon 30-3323706, (22) 354-369

Az Istentiszteletek általános rendje: 
Szentmisék

hétfő 18.00 ;  szerda reggel  7.00
szombat (vasárnapi előesti mise) 17.30;  vasárnap 11.00

Igeliturgia, zsolozsma és áldoztatás:
kedd 18.00

Szentségimádás: 
hétfői szentmise után (alatta gyóntatás) és csütörtök 20.30

Rózsafüzér:
hétfő, kedd, péntek 17.30; szerda 6.30
szombat 17.00; vasárnap 10.30 és 17.00

NOVEMBER
1.    Mindenszentek ünnepe
2.    Halottak napja
8.    Évközi 32. vasárnap 
15.  Évközi 33. vasárnap
22.   Krisztus , a mindenség királya - országos gyűjtés a karitasz javára
29.    Advent 1. vasárnapja - gyertyagyújtás

Református Egyház
A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége: 8083 Csákvár, Kálvin u. 9. 

              Tel.:06-22-354-071

Folyamatos a hitoktatás! Kérjük a kedves Szülőket, kísérjék figyelemmel, hogy 
gyermekük a keddi hittanórán részt vegyen.
A Lorántffy Református Óvodába és Bölcsődébe folyamatos a felvétel, 
érdeklődni lehet az alábbi címen: Csákvár, Szent István u. 2. Tel.: 06-20-
931-8075.
Szeretettel várunk minden kisgyermeket! 

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE:
Vasárnap   9.00  kórházi istentisztelet
Vasárnap   9.30  diák-istentisztelet
Vasárnap 10.00  istentisztelet
Vasárnap 10.45  konfirmációi foglalkozás

NOVEMBER
01.  11.00 Megemlékezés a temetőben levő Hősi Emlékműnél.
29. 10.00 Ünnepi istentisztelet Advent első vasárnapján
29.  15.00  Gyertyagyújtás a Kálvin Otthonban

DECEMBER
6.    10.00   Úrvacsorás istentisztelet Advent második vasárnapján
6.    15.00  Gyertyagyújtás a Kálvin Otthonban
13.  10.00   Ünnepi istentisztelet Advent harmadik vasárnapján
13.  15.00  Gyertyagyújtás a Kálvin Otthonban
20   10.00   Ünnepi istentisztelet Advent negyedik vasárnapján
20.  15.00   Gyertyagyújtás a Kálvin Otthonban
20.  16.00  Református Advent a város Főterén

November
November
November
November
November
November
December
December
December
December
December
December

12. cs.
16. h.
19. cs.
23. h.
26. cs.
30. h.
3. cs.
7. h. 
10. cs.
14. h.
17. cs.
21. h.

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Jubileumi testületi ülés (ism.)
Harmonia Floriana Kórus Pyrbaumban
Demencia a családban
Meseíróverseny eredményhirdetése
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Szüreti felvonulás és bál (ism.)
Harmonia Floriana K. Pyrbaumban (ism.)
1-2. Adventi gyertyagyújtás
1-2. Adventi gyertyagyújtás
Testületi ülés
3. Advendenti gyertyagyújtás

Csákvár-Gánt Tv
N O V . - d E C .  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Evangélikus  Egyház
NOVEMBER
8.   11:00  Családi istentisztelet (vasárnap)
8.   18:00  Zenés áhítat - Hermann zeneiskola tanárainak Vonósnégyese (vas.)
15. 11:00  Istentisztelet (vasárnap)
18. 18:30  Férfikör (szerda)
22. 11:00  Örök élet vasárnapja - Halottak emlékezete (vasárnap)
28. 14:00  Adventi kézműves készülődés (szombat)
29.              Advent 1. vasárnapja (vasárnap)

DECEMBER
1.  18.00   Asszonykör (kedd)
8.   11:00  Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
7-8-9.  Adventi Evangélizáció Széll Éva lelkésznő szolgálatával (hétfőtől szerdáig)

November  hónap igéje:
„Könyörüljetek azokon, akik kételkednek.” (Júdás apostol levele 22. vers)

Az első szám 1990 novemberében 
jelent meg az alábbi címlappal.
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Találkozás Fábián Jankával

Demencia a családban dr. Egervári 
Ágnes előadásában

Van 5 perced? Olvassunk együtt!

Floriana Meseíró Verseny 

Könyvtárunk meseíró versenyt hirde-
tett 16 év alatti (gyermek) és 16 év 
feletti (felnőtt) kategóriában, mely-
nek eredményhirdetése az Országos 
Könyvtári Napok keretében volt. A 
felhívásra 22 alkotás érkezett, 19 
résztvevőtől. A jeligés pályaműveket 
óvónőkből, könyvtárosokból és civi-
lekből álló zsűri véleményezte. Ter-
mészetesen a zsűrinek - mint mindig 
- igen nehéz dolga volt, több megosz-
tott helyezést kellett kiosztania. Gyer-
mek kategóriában megosztott első 
helyet kapott Matern Léna  A csoda-
patkó és Matern Gergely A tökmanó 
kalandja című mese. Második lett 
Mészáros Kornélia  Florianna című 

csákvári „eredetmondája”. A harma-
dik helyezést Hegyessy Luca  Az öreg 
fa titka írása vitte el. A felnőttek kö-
zött első lett Katonáné Dr. Venguszt 
Beatrix  A csákvári csalikancsó hite-
les története. Megosztott második 
díjat kapott Farkas-Bozsik Annamária  
Tűzmanók - Tábortűz és Vig István Gi-
liszta Géza - Álom című meséje. Em-
léklap és csoki minden résztvevőnek 
jutott.  A lelkes közönség nagy örö-
mére a díjazottak felolvasták a helye-
zett alkotásokat. 

A  versenyt jövőre is meghirdetjük. 
Reméljük, hogy a beérkező írásokból 
pár év alatt összejön egy Csákvári 
Mesekönyv!

Képes összeállítás az őszi Könyvtári Napok programjaiból

Csákvár képeslapokon. A kiállítással 
kapcsolatban tervezzük fotópályá-
zat kliírását, a képeslap helyszínei-
nek újra fotózását.

2015. október 13-án Csákvár Város 
Önkormányzata ünnepi ülést tartott 
az első szabadon választott képvi-
selő-testület megalakulásának 25. 
évfordulója alkalmából, melyre meg-
hívták az 1990-ben és az azt követő 
választásokon mandátumot szerzett 

polgármestereket és képviselőket 
is. A rendszerváltás óta összesen 47 
képviselője volt Csákvárnak, akik kö-
zül öten sajnos már nincsenek köz-
tünk, többek között Dr. Nagy István, 
aki öt cikluson keresztül képviselte 
Csákvár érdekeit.  Bakány János és a 

1990. szeptember 30-án megválasztott első csákvári testület Az első testület a 25. jubileumi összejövetelen 2015. október 13-án

jelenleg is települési képviselő Mé-
száros Tamás már négy ciklusban 
képviselhette városunkat.
Bokodi István, Giesz János és Ka-
tonáné dr. Venguszt Beatrix rövid 
megemlékezésben adtak számot az 
általuk polgármesterként eltöltött 

időszak fontosabb eseményeiről. 
A beszédeket követően a jelenlévő 
egykori és a jelenlegi képviselők ven-
déglátással egybekötött baráti be-
szélgetésen folytatták az emlékezést 
a nagyközség, illetve a város elmúlt 
25 évéről.

Ünnepi testületi ülés

Kincskereső
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Kiadó:  Csákvár Város 
és Bodmér Község Önkormányzata

Készült: Kék Elefánt Nyomda
Székesfehérvár, Jancsár köz 2.

Tel./Fax: (22)338-674
kekelefantnyomda@gmail.com

Szerkesztő-bizottság elnöke:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Szverle Balázs

Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit

Szerkesztő bizottság  külsős tagjai:
Majorné Kiss Mónika

Némedi István
Szakál Borostyán

E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: december 1.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Dieselesek Figyelem!
Megnyílt a Csákvárkút!

Új nyitva tartás!
Hétfő-Péntek:           5.00-21.30
Szombat:                    6.00-21.30
Vasárnap:                   7.00-19.00

Az   üzemanyag szállítója az

Az autósbolt és itallerakat változatlan formában, 
de az új nyitva tartás szerint működik.

Csákvárkút- Gázolaj, Autósbolt és Itallerakat               
Csákvár, Kossuth utca 58.  tel:20/334-9994

www.kabelsat.hu 
(22) 375-000

Internet Csak Internet Ktv vagy Telefon 
előfizetés esetén

KTV és Telefon 
előfizetés esetén

Kábelnet Start+ (3 mbps/ 0.5 mbps) 2 490 Ft 1 990 Ft 1 990 Ft

Kábelnet 10 (10 mbps/ 1 mbps) 3 990 Ft 3 590 Ft 2 990 Ft

Kábelnet 20 (20 mbps/ 2 mbps) 4 990 Ft 4 590 Ft 3 990 Ft

Kábelnet 30 (30 mbps/ 5 mbps) 5 990 Ft 5 590 Ft 4 990 Ft

Kábelnet 50 (50 mbps/ 10 mbps) 6 990 Ft 6 590 Ft 6 590 Ft

Tv+Internet+Telefon a Kábelsat-2000 Kft-től 
89 digitális és 24 HD csatorna már 2850 Ft-tól 

(Internet és Telefon előfizetés mellett) 

Kedvező árú, stabil internet csomagok 

Hirdetések

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik utolsó útjára kísér-
ték Szabó Sándornét, ki 40 évig a 
csákvári laboratórium dolgozója 
volt. Segítségére mindig számít-
hattunk. 

Szeretetét, kedvességét, moso-
lyát soha nem feledjük. 

Egyúttal köszönjük a csákvári 
rehabilitációs és belgyógyászati 
osztály dolgozóinak odaadó se-
gítségét.

Fia és menye

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

APRÓHIRDETÉS

A Csákvár Vértesalja 
Vadásztársaság értesíti a 

tisztelt földtulajdonosokat, 
hogy az 

éves bérleti díj kifizetése
 2015. november 30-án, 
hétfőn 1700 órakor lesz

a Csákvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal házasság-

kötő termében.

Tisztelt Lakosság!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Móric Major Vágóhíd a lakosság részére 
2015. november hónaptól megkezdi
sertéshús értékesítését.

Rendelhető bőrös félsertés (fejjel), kérésre házi perzseléssel is!
Ár:        Forrázott, lángolt: bruttó 600 Ft/Kg

Házi perzseléssel: bruttó 615 Ft/Kg
Külön rendelésre sertés belsőség is rendelhető bruttó 320 Ft/Kg 
áron.

Értékesítés/átvétel:  Csákváron a Móric Majori portánál,
minden héten pénteki napon, 
d.e. 8.00 – 12.00 között,
a vágóhíd saját járművéről.

Nagyobb mennyiségű rendelés esetén házhoz is szállítunk!

A pénteki átvételhez kérjük legkésőbb szerda 15 óráig adja le rende-
lését az alábbi telefonszámokon:

• Puszta Tamás: 06/20-499-8877 (Móric Major Vágóhíd)
• Csákvári Zrt. 06/20-499-8820, ill. 06/20-499-8841

Csak hazai sertést vágunk!
Ellenőrzött, higiénikus körülmények!
A húsminőséget folyamatosan bevizsgáltatjuk!

Pedikűr
problémás lábak kezelése
esztétikai pedikűr - körmök díszítése
láb masszázs

Manikűr
kéz ápolás
lakkozás, gél lakk (kb. 14 nap)

Kozmetika
arcápolás bőrtípusnak megfelelően
gyantázás
szempilla, szemöldök festés

Masszázs
svéd masszázs
igény szerint hát-, láb-, teljes test

Harmonia Stúdió szolgáltatásai

Nyitva tartás bejelentkezés alapján 06-30/3324-310
Helyszín: 8083 Csákvár, Városkút tér 1.

Szeretettel várok minden érdekldőt Buzgóné Zsuzsa

FENYŐVÁSÁR
December 5-től.
Luc: 2500 Ft/db

Ezüst: 4500 Ft/db
Garantáltan 
I. osztályú fenyő 
továbbra Is Darab áron.

csákvár, DoboGó u. 41.
lovasberény, Deák utca 1.
tel.: 06-30/467-1533


