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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának hírei.

Az indoklással ellátott javaslato-
kat Illés Szabolcs polgármester-
nek címezve 2016. február 15-ig 
várjuk.

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

Gyakori kérdések a kommunális 
adóval kapcsolatban
Az idei évtől hatályos csákvári kommu-
nális adóval kapcsolatban leggyakrab-
ban felvetődő kérdéseket és válaszokat 
gyűjtöttük csokorba az alábbiakban.

Mi után kell a kommunális adót meg-
fizetni?
A kommunális adó tárgyai, amelyek 
után az adót meg kell fizetni 

• a lakás céljára szolgáló építmény, 
• az üdülőépület és 
• a nem magánszemély tulajdoná-
ban álló lakáson fennálló lakásbér-
leti jog.

Ki köteles a kommunális adó bevallá-
sára és megfizetésére?
A kommunális adó bevallására és meg-
fizetésére az a személy vagy szervezet 
kötelezett, aki/amely a naptári év első 
napján az építmény tulajdonosa, vagy-
is az ingatlan-nyilvántartásban tulajdo-
nosként szerepel (adóalany). 

Ki tekintendő tulajdonosnak az év 
első napján bejegyzés alatt álló ingat-
lan esetében?
Amennyiben az adásvételi szerződést 
a földhivatalhoz benyújtották és ezt a 
tényt az ingatlanügyi hatóság már szél-
jegyezte, a szerző felet kell tulajdonos-
nak tekinteni.

Ki tekintendő az újonnan létrehozott 
építmény tulajdonosának, ha az épít-
mény eladása a használatbavételi en-
gedély jogerőre emelkedését megelő-
zően történt? 
A használatbavételi engedély jogerőre 
emelkedését megelőzően értékesített 
új építmény tulajdonosa a használat-
bavételi engedély jogerőre emelkedé-
sének időpontjától - a földhivatalhoz 
történő benyújtást követően - a szerző 
fél.

Kiskorú tulajdonos esetén ki felel az 
adótartozásért?
Az általános szabály szerint a szülői fel-
ügyelet alatt álló kiskorú gyermek adó-
tartozásáért – a munkakeresményéből 
eredő adótartozás kivételével – a szü-
lői felügyeletet gyakorló szülő az általa 
kezelt vagyon erejéig felel. Tehát, ha a 
szülői felügyeletet gyakorló szülő nem 
gondoskodott az adó bevallásáról és/
vagy megfizetéséről, és azt a kiskorútól 
nem lehet behajtani, az adó megfize-
tésére ő kötelezhető, az általa kezelt 
vagyon mértékéig.

Több tulajdonos esetén ki, hogyan 
adózik?
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok 
tulajdoni hányadaik arányában adóala-
nyok. Valamennyi tulajdonos által írás-
ban megkötött és az adóhatósághoz 
benyújtott megállapodásban a tulaj-
donosok az adóalanyisággal kapcsola-
tos jogokkal és kötelezettségekkel egy 
tulajdonost is felruházhatnak; vagyis 
egyezség alapján az egyik tulajdonos 
vállalja, hogy az adó az ő nevére legyen 
megállapítva, és erről egymás között 
elszámolnak.

Ki tekintendő adóalanynak, ha az épít-
ményen haszonélvezeti jog áll fenn?
Amennyiben az építményt az ingat-
lan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni 
értékű jog terheli, a jog gyakorlására 
jogosult a kommunális adó alanya. Va-
gyoni értékű jog különösen a kezelői 
jog, a vagyonkezelői jog, a haszonélve-
zet, a használat joga, a lakásbérlet. 

Alanya-e a kommunális adónak a la-
kás bérlője?
Az előző válaszban foglaltaknak meg-
felelően, mivel a lakásbérleti jog is 

vagyoni értékű jog, a törvény a lakás 
bérlőjét is adóalanynak tekinti.

Hogyan adózik a lakás, lakóépület és 
az üzlethelyiség, műhely, fizető ven-
déglátást szolgáló helyiség, ha egy 
épületen belül találhatóak?
Ha az üzlet, műhely, fizető vendég-
látást szolgáló stb., vagyis vállalkozói 
üzleti célt szolgáló helyiség lakással, 
lakóépülettel egy épületen belül vagy 
külön épületben, de egy ingatlanon be-
lül van, és ez a tulajdoni lapon fel is van 
tüntetve, akkor a vállalkozói üzleti célt 
szolgáló helyiség után építményadó, a 
lakás után kommunális adó fizetendő.

Ki mentesülhet a kommunális adó 
megfizetése alól?
Az adórendelet szerint mentes az adó-
fizetési kötelezettség alól

1. a három vagy több 18 éven aluli 
személyt eltartó család lakóhelyéül 
szolgáló adótárgy (ld. első kérdés), ha a 
család egy főre jutó jövedelme nem éri 
el a mindenkori nyugdíjminimum két-
szeresét, jelenleg az 57 000 forintot;

2. az egyedül élő, 70 év feletti ma-
gányszemély lakóhelyéül szolgáló adó-
tárgy (ld. első kérdés), ha a magán-
személy havi jövedelme a mindenkori 
nyugdíjminimum kétszeresét, jelenleg 
az 57 000 forintot nem éri el. Figyelem! 
A mentességhez mindhárom feltétel-
nek teljesülnie kell!

Van-e kedvezmény a kommunális adó 
mértékében?
Az adórendelet alapján 50 % kedvez-
mény illeti meg az adóalanyt minden 
második és további adótárgy (ld. első 
kérdés) után. 

Külterületi gazdasági építményekre 
vonatkozik a mentesség vagy a ked-
vezmény?
Külterületi gazdasági építményekre 
nem vonatkozik a mentesség, mert 
azok építményadó és nem a kommu-
nális adó hatálya alá esnek.

Jár-e kommunális adó kedvezmény 
arra az adótárgyra, amely tulajdono-
sának ez már a második ingatlana, de 
az első nem Csákvár területén van?
Adókedvezmény ebben az esetben 
nem jár, mert az első ingatlan a helyi 
rendelet értelmében nem tekinthető 
adótárgynak, így a csákvári illetősé-
gű adótárgy elsőnek minősül. A ked-
vezmény szempontjából tehát csak a 
csákvári illetőségű adótárgyak számít-
hatók be.

Miért hitelesítetlen (aláírás és pecsét 
nélküli) értesítéseket kapott a lakos-
ság a kommunális adóval kapcsolatos 
szabályokról? Kötelező-e ilyen formá-
ban ez az irat bárkire is? Kötelezők-e a 
benne foglaltak azokra, akik az értesí-
tést nem kapták meg?
Az adóbevallási nyomtatvánnyal kap-
csolatos tájékoztató csupán a lakos-
ság értesítését szolgálja, mely felhívja 
a figyelmet a jogszabályváltozásra és 
a kötelező kommunális adó bevallás 
benyújtására. A tájékoztató tehát nem 
kötelez senkit semmire. Azonban az 
önkormányzat kihirdetett, hatályos 
rendelete – annak ismeretétől függet-
lenül – kötelezi az érintett adóalanyo-
kat. Erről a változásról több csatornán, 
különböző formákban igyekeztünk 
tájékoztatást adni (letölthető http://
www.csakvar.hu/rendelet/68.pdf), s a 
tájékoztató is a megismertetést céloz-
ta.

Folytatás a 2. oldalon GYIK a kommu-
nális adóval kapcsolatban címmel.

Csákvári egészségügyi alapel-
látási rendelési és tanácsadási 
idők és elérhetőségek
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Tájékoztató a Képviselő-testület 
decemberi üléseiről – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2015 decemberében 
két alkalommal ülésezett.

A 2015. december 3-i rendkívüli ülésen 
három napirendi pontot tárgyaltak a 
képviselők. Döntés született a tele-
pülésszerkezeti terv, helyi építési sza-
bályzat és szabályozási terv módosítás 
véleményezési szakaszának lezárásá-
ról, amelyet a terv állami főépítészhez 
történő benyújtása követ. A második 
napirend keretében meghatározta a 
Képviselő-testület azokat a célokat, 
amelyek eléréséhez az önkormányzat 
rendkívüli kormányzati támogatást 
igényel Magyarország Kormányától. 
Végül, a harmadik napirend keretében 

határozatot hozott a Képviselő-testület 
a 027 és 039 helyrajzi számú önkor-
mányzati tulajdonú külterületi utak 
benőtt fáktól történő megtisztításáról 
és a kitermelendő mennyiség szakértő 
általi felméretéséről.  

A Képviselő-testület 2015. december 
15. napján tartott munkaterv szerinti 
rendes ülésén a két ülés között végzett 
munkáról és a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról, valamint az 
átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekről szóló jelentés jóváhagyását kö-
vetően elfogadták a képviselők a Csák-
vári Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők 2016. 
évi illetménykiegészítéséről, továbbá a 

vezetői illetménypótlék megállapításá-
ról szóló önkormányzati rendeleteket. 
Ezután az önkormányzat által benyúj-
tott, folyamatban lévő pályázatokról 
készített beszámoló és a Vértes Több-
célú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
2015. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásával, valamint a Csákvári Ön-
kormányzati Társulás módosított Tár-
sulási Megállapodásának jóváhagyásá-
val folytatódott az ülés.

A Képviselő-testület ezt követően elfo-
gadta a Tersztyánszky Ödön Sportköz-
pontban folyó tevékenységet vizsgáló 
ideiglenes bizottság beszámolóját és 
ezzel egyidejűleg határozatában kezde-
ményezte az önkormányzat és a CSTK 

közötti megállapodás felülvizsgálatát. 
Végül határozatot hoztak a képvise-
lők az önkormányzat által támogatott 
védőoltásokkal összefüggő ajánlatké-
résről és – az aktuális ügyek napirend 
keretében – a TOP információs napon 
elhangzottakról szóló tájékoztató elfo-
gadásáról.

A Képviselő-testület ülésén készült fel-
vétel a Csákvári TV-ben látható, az ülés 
jegyzőkönyve pedig az önkormányzat 
hivatalos honlapján (www.csakvar.hu) 
olvasható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2015. decem-
ber 16. napján tartotta az év utolsó, 
munkaterv szerinti soros, nyilvános 
ülését. A két ülés közötti munkáról 
és a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatás el-
fogadása előtt határozatot fogadott 
el a Képviselő-testület arról, hogy a 
bodméri „közösségi szolgáltatások 
igénybevétele” elnevezésű – kisbusz 
beszerzésre irányuló – pályázat teljes 
dokumentációja és a kapcsolódó le-
velezés másolatban, tájékoztatásul 
kerüljön átadásra Csákvár város pol-
gármestere részére.

Ezt követően döntés született a 
Vértes Többcélú Kistérségi Önkor-
mányzati Társulás 2015. évi beszá-
molójának elfogadásáról és a Csák-
vári Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának jóváhagyásáról. 
A Képviselő-testület – az ajánlatokat 
tartalmazó zárt borítékok felbon-
tása után – határozott arról, hogy a 
Faluházban kialakítandó közösségi 

tér építészeti terveire Csillag Tibor 
építésszel, míg a gépészeti tervek el-
készítésére Huszár Gyula tervezővel 
szerződik az önkormányzat.

Végül, az aktuális ügyek napirend 
keretében hozzájárulásukat adták a 
képviselők a Csákvári Közös Önkor-
mányzati Hivatalban dolgozó köz-
tisztviselők illetménykiegészítését 
tartalmazó rendelet Csákvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete általi módosításához, majd a tes-
tület áttekintette a Bodmér Község 
Önkormányzata által a 2014-20-as 
uniós programozási időszakra vonat-
kozó támogatások felhasználására 
benyújtott helyi igényeket.

A Képviselő-testület üléséről készült 
szó szerinti jegyzőkönyvet az önkor-
mányzat hivatalos honlapján (www.
bodmer.hu) olvashatják az érdeklő-
dők.

Balogh István 
Bodmér Község polgármestere

Képviselő-testületi
beszámoló
Bodmér

GYIK a kommunális
adóval kapcsolatban

Kapnak-e „hivatalos papírt” az érin-
tettek?
A lakossági adóbevallások feldolgozása 
után kerül sor az adóhatározat kikül-
désre, ami már hivatalosan aláírt és le-
pecsételt ügyirat lesz, és tértivevénye-
sen kerül postázásra. Hangsúlyozzuk, 
hogy ez a határozat már csak a konkrét 
adófizetési kötelezettséget keletkezte-
ti, az adóbevallási kötelezettség az ér-
vényes rendeletből fakad.

Mikor kell az a kommunális adót be-
vallani?
A kommunális adót most, első ízben 
legkésőbb január 15-ig kell bevallani. 
Ezt követően nem kell évente bevallást 
tenni, de az adót érintő változásokat a 
keletkezésüket követő tizenöt napon 
belül be kell jelenteni.

Egy adótárgy több tulajdonosa (adó-
alanya) esetén csak a legnagyobb ará-
nyú tulajdonnal rendelkező köteles az 
adóbevallásra?
Ez téves értelmezés. Az adóbevallásra 
minden adóalany kötelezett. Eltérni 
ettől akkor lehet, ha valamennyi tu-
lajdonos által írásban megkötött és az 
adóhatósághoz benyújtott megállapo-
dásban a tulajdonosok az adóalanyi-
sággal kapcsolatos jogokkal és kötele-
zettségekkel egy tulajdonost ruháznak 
fel.

Milyen következményei lehetnek az 
adóbevallás elmulasztásainak vagy 
késedelmes benyújtásának?
A törvény értelmében a magánszemély 
200 ezer forintig, más adózó 500 ezer 
forintig terjedő mulasztási bírsággal 
sújtható, ha a bejelentési (bejelentke-
zési, változás-bejelentési), adatszolgál-
tatási kötelezettségét késedelmesen, 
hibásan, valótlan adattartalommal 
vagy hiányosan teljesíti.

Mire fordítja az adóbevételt az önkor-
mányzat?
A kommunális adó bevezetésével egy-
idejűleg arról is döntést hozott a kép-
viselő-testület, hogy az új forrásokat 
kizárólagosan csak településfejlesztési 
célokra lehet fordítani.

Bízva abban, hogy összeállításunk se-
gítséget nyújt az érintetteknek, felhív-
juk a figyelmet, hogy az önkormányzati 
hivatal ügyfél eligazítója munkaidőben 
a kérelmek, bevallások, egyéb iratok 
átvételére rendelkezésre áll, ügyfél-
fogadási időben pedig munkatársaink 
kérdéseikre választ adnak, a kitöltés-
ben segítséget tudnak nyújtani. Ha 
további közérdekű kérdések merülnek 
fel, a rájuk adott válaszokat is közzé 
tesszük.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Folytatás az első oldalról.
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A kedvtelésből tartott állatok tartá-
sára és kereskedelmére vonatkozó 
legfontosabb szabályokat a 41/2010. 
(II. 26.) Kormányrendeletben találjuk 
meg. Alapvető, általános előírás, hogy 
a kedvtelésből tartott állatot úgy kell 
tartani, hogy az állat tartása lehetővé 
tegye annak természetes viselkedését, 
ugyanakkor szükségtelenül ne zavarja 
a lakóközösség életét, szokásrendjét. 

Az állattartónak gondoskodnia kell 
arról, hogy az állatok tartási helyén a 
környezeti viszonyok megfeleljenek az 
állatok szükségleteinek, valamint hogy 
a tartási helyük úgy legyen kialakítva, 
hogy az ne okozhasson sérülést az álla-
toknak. Állandó fényben vagy állandó 
sötétségben, valamint állandó zajban 
állatot tartani nem szabad.

A kedvtelésből tartott állat tartási he-
lyének olyan méretűnek kell lennie, 
hogy az állat fajára jellemző mozgási 
igényét ki tudja elégíteni. Az eb eseté-
ben a mozgási igény az állat mozgatása 
útján is kielégíthető, azonban esetük-
ben is törekedni kell az olyan tartási 

Változtak az ebtartás 
szabályai
2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani.

Tanácsadási idők

módra, amely lehetővé teszi az állat 
kedve szerinti mozgását.

Tilos kistestű ebet 10 m2-nél, közepes 
testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 
20 m2-nél kisebb területen tartósan 
tartani.

Ha az ebet kíméletét nem biztosító, 
előzőekben leírt módon tartják, a jegy-
zőt (levélcím: 8083 Csákvár, Szabadság 
tér 9.) illetve a hatósági állategészség-
ügyi szolgálatot (levélcím: 8060 Mór, 
Szent István tér 1-2.) kell értesíteni. A 
kivizsgálást követően elsősorban a hi-
bák, hiányosságok javítására kötelez-
hető az állat gazdája. Ennek meg nem 
történte esetén kiszabható állatvédel-
mi bírság alapösszege 15.000,- Ft.

Kérek mindenkit, figyeljen oda, hogy a 
kutya, mint leghűségesebb társunk jól 
szocializált, boldog, kiegyensúlyozott 
lényként élhessen mellettünk!

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Csákvári egészségügyi alapellátási 
rendelési és tanácsadási idők

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2015. december 7-én Harangozó At-
tila a Gánti utcába,
2015. december 12-én Szigeti Helga 
a Klapka György utcába,
2015. december 18-án Veres Viola a 
Rákóczi utcába,
2015. december 22-én Virág Maja a 
Kossuth utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

Nap/Körzet
Csákvár-
Vértesacsa 
I. körzet (óra)

Csákvár-
Bodmér
II. körzet (óra)

Csákvár- 
Gánt
III. körzet (óra)

Gyermekorvos 
(óra)

I. fogorvosi
körzet
dr. Deres Éva

II. fogorvosi
körzet
dr. Zöld Éva

Hétfő 13.00 – 16.00 14.00 – 17.00 07.00 – 10.00 08.00 – 11.00 07.00 – 13.00 14.00 – 20.00

Kedd 13.00 – 16.00 08.00 – 10.30 16.15 – 18.15 12.00 – 14.00 15.00 – 20.00 08.00 – 14.00

Szerda 08.00 – 11.00 13.00 – 17.00 07.00 – 10.00 15.00 – 17.00 07.00 – 13.00 14.00 – 20.00

Csütörtök 10.15 – 13.15 08.00 – 10.30 07.00 – 08.30
16.15 – 18.15 09.00 – 11.00 16.00 – 20.00 iskolafogászat

Péntek

páros hét: 
08.00 – 11.00
páratlan hét:
13.00 – 16.00

08.00 – 11.00 07.00 – 10.00 08.00 – 10.00 15.00 – 20.00 08.00 – 14.00

Elérhetőség 22/375-637 22/254-078 22/355-460 0620/912-7720 0630/829-1588 22/254-079

Dornyiné Eigner Ágnes Zsigmond Lászlóné

Kedd: 08.00-12.00 csecsemő tanácsadás Szerda: 08.00-12.00 csecsemő tanácsadás

Kedd: 13.00-17.00 várandós tanácsadás Szerda: 13.00-17.00 várandós tanácsadás

Elérhetőség: 0620/395-2021 Elérhetőség: 0620/395-1705

Felhívjuk a zártkerti ingatlantulajdo-
nosok figyelmét, hogy 2015. decem-
ber 1-től lehetőségük van a zártkert-
ként nyilvántartott, de nem eredeti 
céljuknak megfelelően használt in-
gatlanok művelési ágának művelés 
alól kivett területként történő átve-
zettetésére, 2016. december 31-ig.

Így ezek az ingatlanok tényleges 
funkciójuknak megfelelően vehetnek 
részt az ingatlanforgalomban. Ennek 
következtében a zártkerti ingatla-
nok könnyebben eladhatóvá válnak, 

adásvételük ügyintézési határideje 
jelentősen lerövidül.

A zártkerti ingatlan művelés alóli ki-
vonására vonatkozó eljárás díjmen-
tes.

Az ingatlan művelési ágának meg-
változását a tulajdonos(társak) ké-
relmezhetik a járási földhivataloknál. 
Az erre vonatkozó nyomtatványt a 
www.foldhivatal.hu portálról le lehet 
tölteni. 

A zártkerti ingatlan művelés aló-
li kivonására irányuló eljárás nem 
mentesíti a tulajdonost a zártkerti 
ingatlanon fennálló építmény ingat-
lan-nyilvántartási feltüntetéséhez 
szükséges más hatósági engedélyek 
beszerzésének kötelezettsége alól.

Csákvári Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője

A zártkerti ingatlanok
kikerülhetnek 
a földforgalmi törvény 
hatálya alól
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Képünk van róla

December 18-án nagy volt az izgalom 
az általános iskolában. A kis és nagy 
gyerekek reggel óta lelkesen fino-
mítottak, csiszoltak a bemutatandó 
műsorszámokon felkészítő tanáraik 
segítségével. Tették ezt azért, hogy 
a kézzel ugyan meg nem fogható, de 
szívvel annál inkább átérezhető aján-
dékot hibátlanul, szeretetteljeseb-
ben tudják átadni a város minden la-
kójának. A már hagyományossá vált 
karácsonyi ajándékműsor 17 órakor 
kezdődött  az Esterházy Iskola torna-
termében. 

Mint az adventi koszorún a négy 
gyertyaláng, úgy ragyogtak fel a gye-
rekek színpadi produkciói. Első szi-
porkaként a 4. évfolyam több mint 
40 tanulója mutatta be nagyszerűre 
sikeredett téli hangulatú verses, ze-
nés összeállítását. 

A második lángocskával a Dallam 
Alapítvány Zeneiskolásai varázsolták 
el a hallgatóságot. 

Öröm volt látni, ahogy a harmadik 
gyertya az aprócska és idősebb nép-
táncosok előadásában tündököl.

A negyedik láng a hatodikosok Már-
ton apó című meséjének bemutatása 
alatt világolt. A gyermekek szeretet-
teli ajándékát minden néző a lelké-
be zárta és viharos tapssal köszönte 
meg a sikeres előadást.

Színpadról áradt a karácsonyi csoda

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik részt vettek Horváth Ist-
vánné temetésén, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek. Külön köszönet a 
Florena Ápolási Intézet dolgozóinak

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

2016. február 23-án (kedd) 18:30 
órai kezdettel gépjárművezetői 
tanfolyam indul a könyvtárban.

 Információra ajánljuk a
www.stift90.hu 

honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni 

az 582-310/51 telefonszámon, 
vagy személyesen a könyvtárban 

lehet.

Köszönetnyilvánítás

Csákvár Város 
Önkormányzatának 

Képviselő-testülete nevében 
ezúton is köszönetemet fejezem 

ki azoknak, akik a 
képviselő-testület által 

meghirdetett 
karácsonyi adománygyűjtési 
akcióban részt vettek, ezzel 

hozzájárulva nehéz körülmé-
nyek között élő polgártársaink 

boldogabb 
ünnepléséhez, életük 
megkönnyítéséhez.

Illés Szabolcs
polgármester
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rom krampusz alig győzte kiosztani a 
sok finomságot az izgatott kicsiknek, 
a Mikulás bácsi igencsak elfáradt, 
mire az utolsó csákvári  kisgyerek is 
sorra került. Köszönjük Faddi Péter-
né óvodavezetőnek, Hargitai Tiborné 
ceremóniamesternek és a többi óvó 
néninek , valamint a tanító néniknek, 
Metykóné Staudt Kingának és Juhász 
Mártának  a gyerekek felkészítését a 
szereplésre. 

Közben a felnőttek sem unatkoztak. 
Forralt bor, forró tea és sok-sok sü-
temény várta őket. Karácsonyi aján-
déktárgyakat, kézzel készített dísze-
ket is lehetett vásárolni, amelyeket 
az óvodások és szüleik, valamint 
csákvári kézművesek készítettek.

Köszönjük Horváth Józsefné, Kiss 
László és Hartégen Gyula önzetlen 
felajánlásait, az Összhang Kamara-
kórus és a Harangvirág Dalkör höl-
gyeinek a finom házi süteményeket, 
Magosi Istvánnak a Mikulás fuvaro-
zását, Csákvár „örökös” Mikulásának 
(Zolnai Sándor), hogy idén is eljött a 
csákvári gyerekekhez és a krampu-
szoknak (Zolnai Réka, Árki Kincső, 
Bíró Adrienn), hogy derekasan áll-
ták a gyerekek rohamát. Köszönet a 
csákvári polgárőröknek, akik a hely-
színt biztosították.

Köszönjük mindenkinek, aki adomá-
nyával vagy munkájával hozzájárult a 
nap sikeréhez és városunk gyerme-
keinek önfeledt öröméhez!

Képünk van róla

Advent második vasárnapján izgatott 
gyermeksereg gyülekezett a Szabad-
ság téren és várta a Mikulás érkezé-
sét. A felnőttek az adventi koszorú 
második gyertyájának ünnepélyes 
meggyújtására gyülekeztek. Adven-
ti köszöntőt mondott Illés Szabolcs, 
Csákvár Város Polgármestere.

Ez alkalommal végre az időjárás is 
kedvező volt a szabadtéri program-
hoz, így a gyerekek már messziről 
láthatták, amint a Mikulás hintója 
befordult a térre. Lelkes énekszóval 
köszöntötték őt és három segítőjét, a 
krampuszokat. Közben besötétedett 
és Csákvár főtere csodálatos kará-
csonyi fényárba borult.

 A Mesevár Óvoda bölcsődései és 
óvodásai szép műsorral készültek a 
Mikulás fogadására, majd az Ester-
házy Iskola tanulói mondtak közösen 
verseket a Télapónak. Hagyományo-
san a Mikulás gyújtja meg Csákváron 
az adventi koszorú második gyertyá-
ját, így történt ez most is. Ezután a 
kicsiké volt a főszerep, hosszú sorban 
igyekeztek a Nagyszakállú közelébe 
jutni és a versekért, énekekért cseré-
be boldogan fogadták az ajándéko-
kat, szaloncukrot és mandarint. A há-

Adventi ünnepségsorozat Csákváron

A Mindenki Adventi Koszorúján a 3. 
gyertyát Szebik Károly evangélikus 
lelkész úr gyújtotta meg az evangé-
likus énekkar, a Harmonia Floriana 
Kórus műsorával, gyönyörű énekével 
kisérve, továbbá közreműködtek a 
Csákvári Evangélikus Egyházközség fi-
ataljai is. A lelkész úr áldást mondott, 
és hangsúlyozta az Advent jelentését 
és jelentőségét  az emberek számára.  
Ezután szeretetvendégségre hívták a 
jelenlévőket a téren felállított pavilo-
nokhoz, ahol forralt bor, forró tea és 
sütemény mellett kellemes beszélge-
tés kezdődött az ünnepre összegyűlt 
résztvevők között.

A karácsonyi készülődés utolsó stá-
diumához érkezve „Drága Advent 
köszöntünk” címmel a Csákvári Re-
formátus Egyházközség adott műsort 
a  4. adventi vasárnapon. 

 Az intézményi kórus, a Lorántffy Re-
formátus Óvoda kicsinyei és az isko-
lás hittanosok mondtak verseket és 
énekeltek. Nt. dr. Kis Boáz reformá-
tus lelkész úr  köszöntötte az ünnep-
lőket, áldást mondott és emlékezte-
tett arra, hogy  a közelgő Karácsony, 
Krisztus születésének eljövetele, a  
lelki felkészülés ideje volt az elmúlt 
négy hét. 

Az adventi koszorú utolsó, 4. gyer-
tyáját a Lorántffy Református Óvo-
da legkisebb óvodása gyújtotta meg 
édesanyja segítségével. Ezután a Vi-
rággyöngy Moldvai Csángó Kisegyüt-
tes adventi műsora következett.  Is-
mét Csákváron köszönthettük Kóka 
Rozáliát, a népművészet mesterét, a 
Magyar Művészeti Akadémia tagját, 
aki a Budapesten élő moldvai csángó 
fiatalokból álló kamarakórus tagjai-
val együtt szép adventi műsorral ör-
vendeztette meg Csákvár lakosságát.

A megható ünnepség után szeretet-
vendégség várta az ünneplőket az 
Egyházközség jóvoltából. Finom éte-
lek, italok mellett beszélgettek még 
sokáig a jelenlévők, gyönyörködtek 
a város új karácsonyi díszkivilágításá-
ban és a közös adventi koszorú négy 
égő gyertyájának fényében.
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Eseménynaptár
2016.1.1. – 2016.2.29.

VÁROSI ESEMÉNYEK
JANUÁR
  9.   16.00    Doni megemlékezés ● Szabadság tér
13.   18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Lelkes István: A valóság és a művészetek kapcsolata
Ha valakinek nehézkes a Geszner-házba való eljutás, kérem jelezze a következő
telefonszámon: 22/354-420, utazását megszervezzük!

17-22.            Ökumenikus imahét
20.   18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Péchy Tamás: A Rákosi vipera visszatelepítési programja
23.                   Magyar Kultúra Napja ● Szanatórium kultúrterme
27.   18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Koszka Attila: Védett növények a Vértesben
29.   15.00    Tollfosztás ● Csákvár Emlékház
30.   15.00    Kotló hegyi csata megemlékezés ● Kotló hegy
30.   17.00     Kotló hegyi csata megemlékezés ● Huszár emlékmű

FEBRUÁR
3.     18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Prommer Mátyás: Kaliforniai kalandozások
5.       8.00    Alsós iskolai farsang
5.     15.00   Felsős iskolai farsang
10.  18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Musicz László: Vadlúd vonulás
17.   18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Pro Vértes: Hungarikum a pusztában
24.   18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Pro Vértes: Gánt, a magyar ezüst bölcsője

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:  hétfő-péntek  09.00 – 13.00
Telefon 30-3323706, (22) 354-369

Az Istentiszteletek általános rendje adventben változik
Szentmisék

hétfő 18:00, szerda 7.00
szombat (vasárnapi előesti mise) 17.30;  vasárnap 11.00

Igeliturgia, zsolozsma és áldoztatás: kedd 18:00
Szentségimádás:  hétfői szentmise után (alatta gyónás) és csütörtök 19.00
Rózsafüzér:

hétfő, kedd, péntek  17:30, szerda 6.30, szombat 17.00;
vasárnap 10.30 és 17.00

JANUÁR
10.                Urunk megkeresztelkedésének ünnepe
17.                 Évközi 2. vasárnap  
24.                 Évközi 3. vasárnap  
31.                 Évközi 4. vasárnap  
17-től ökumenikus imahét. 

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

Telefon: 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.: 06-22-254-071. Szeretettel várunk minden kisgyermeket!

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE:
Péntek      17.15  áhitat a Kálvin Otthonban
Vasárnap   9.00  kórházi istentisztelet
Vasárnap   9.30  diák-istentisztelet
Vasárnap 10.00  istentisztelet
Vasárnap 10.45  konfirmációi foglalkozás

FEBRUÁR
Az ökumenikus imahét későbbi időpontban, februárban lesz megtartva.
12. 19.00 Református jótékonysági bál a Publo dísztermében (péntek)

Evangélikus  Egyház
JANUÁR
13. 18.30  Férfikör (szerda)
15. 16.30  Bibliaóra (péntek)
17. 11.00   Istentisztelet (vasárnap)
17–24.       Nemzetközi Ökumenikus Imanyolcad
17–22.  18.00  Ökumenikus istentiszteletek egymás csákvári templomaiban
24. 11.00   Istentisztelet (vasárnap)
29. 16.30   Bibliaóra (péntek)
31. 11.00   Istentisztelet (vasárnap)

FEBRUÁR
  5. 16.30  Bibliaóra (péntek)
  7. 11.00  Úrvacsorai istentisztelet  (vasárnap)

Január hónap igéje: Pál apostol írja. „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, 
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2 Timóteus 1,7)

Január
Január

Január
Január

Január
Február
Február
Február

14. cs.
18. h.

21. cs.
25. h.

28. cs.
1. h. 
4. cs.
8. h.

18:00
18:00

18:00
18:00

18:00
18:00
18:00
18.00

Testületi ülés (ism.)
3. Adventi gyertyagyújtás (ism.)
4. Adventi gyertyagyújtás
Karácsonyi ajándékműsor
Doni megemlékezés
Közmeghallgatás
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Magyar Kultúra Napja
Magyar Kultúra Napja (ism.)

Csákvár-Gánt Tv
J A N . - F e B R .  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Szanatórium kultúrterme
2016. január 23. 

●  Ünnepi beszéd

●  Arany János: A bajusz
Esterházy Iskola dráma szakköröseinek előadásában
Rendezte: Czvikli Imréné

●  „Ha költenél s van rá költség”
Csámborgó Zenekar műsora

●  Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban
Előadja: Hegedűs Péter

Magyar Kultúra Napja
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Kincskereső

A Hírmondó decemberi számában 
már megjelent egy kép, ahol a csa-
patverseny Fejér megyei fordulójá-
ban szereplő összes csákvári verseny-
ző látható volt. Akkor a cikk végéről 
lemaradt ez a kép, amelyen a díjazot-
tak (Fejér megye legjobbjai, a megyei 
verseny helyezettjei) vannak.

Decemberben megrendezték már 
az országos fordulót a budapesti 
Baár - Madas Református Gimnázi-
um és Általános Iskola épületében. 
Minden évfolyamon 23-24 csapat 
képviselte a megyéket és a fővárost. 
A versenyzőknek egy óra állt ren-
delkezésükre az írásbeli feladatsor 
elkészítésére, amely 13 tesztjellegű 
feladatból és egy fogalmazásból állt. 
Amíg a tanulók ebédeltek, a szerve-
zők kijavították a feladatokat. A szó-
beli fordulókba az első hat helyezett 
jutott be. Fejér megye legjobbjaiként 
a nyolcadik évfolyamon Árki Kincső, 
Spinhért Anna, Zolnai Réka és Gu-
lyás Bálint a 9. helyezést szerezte 
meg. (Felkészítő tanáruk Tamásné 
Metlágel Ildikó volt.) A hetedikesek 

versenyében iskolánk csapata (Fejér 
megye legjobbjai) továbbjutottak a 
szóbeli fordulóba. Ott idegen szava-
kat kellett értelmezniük pl.: izolál, 
dilemma, majd megadott betűkből 
minél több értelmes szót kirakni. 
Ezután bemutatták négyperces mű-
sorukat, melynek címe: Az időutazás 
volt. Visszarepültek Anonymus ko-
rába (hisz ez volt a csapatuk neve). 
Rövid ott lét után énekkel, zenével 
állapították meg, hogy „jobb ez a kor 
nekem”. Végül Izmindi Izsák, Magasi 
Botond, Mészáros Kornélia, Tamás 
Kinga (felkészítőjük Némediné Var-
ga Judit) a 3. helyet szerezte meg. 
Az eredményhirdetés során az első 
három helyezett dobogóra állhatott. 
Az oklevél és jutalomkönyv, csokolá-
dé mellett, az ünnepélyesen átadott 
érmek jelentették a legnagyobb örö-
met.

Köszönjük Knapp Tibornak, (Power 
Bellt Hajtástechnikai Kft.), hogy az 
Anonymus csapat utazási költségeit 
magára vállalta.

Új könyveink
Ízelítő a Floriana Könyvtár legújabb könyveiből:

Tibi Atya füves könyve
Vicces lány
Szeress jobban! (Barbibébi 2.)
Mobil
Az Arab
Stoner
A Hármak
Hamish Macbeth és a kannibál homárok
Hamish Macbeth és a tőrbe csalt falu
Miss Pym és a menekülő menyasszony
Miss Pym és a rámenős márki
Miss Pym és a léhűtő lord
Tizenkilenc perc
Vezeklés
Szívtől szívig
A nővérem húga
Házirend
De mi került a pitébe? (Flavia de Luce rejtélyei)
A titikzatos bábjátékos (FdL rejtélyei 2.)
A jósnő kristálygömbje (FdL rejtélyei 3.)
Kakukkszó (Harry Potter írójától)
A selyemhernyó (Harry Potter írójától)
Rubinvörös (Időtlen szerelem)
Zafírkék (Időtlen szerelem 2.)
Smaragdzöld (Időtlen szerelem 3.)
A titkos történet
Az elfeledett kert
Távoli órák
A hollókirály
Ne engedj el…
Kétfülűek
Vérvonal
Hétfő csont nélkül
Végzetes utazás
A férj, aki elfelejtette a feleségét
Grey – A szürke ötven árnyalata Christian szerint
Flow – Az áramlat
Tehetséges gyerekek
Az öröm művészete
Miért hagytuk, hogy így legyen?
Csak szeretet legyen
Öltések közt az idő
Oroszlánkórus
Agrárbárók
Hűvösvölgyi suli 3. 
Hűvösvölgyi suli 4. 
Hűvösvölgyi suli 5. 
Hűvösvölgyi suli 6. 
Hűvösvölgyi suli 7. 
Búzavirág
Leányrablás Budapesten (Ambrózy báró esetei)
A Rudnay-gyilkosságok (Ambrózy báró esetei 2.)
Illúzió (Bexi 3.)
A titkos kiskutya

Nick Hornby: 
Lakatos Levente:

Robin Cook: 
Borsa Brown:

John Williams:
Sarah Lotz:

M. C. Beaton: 
M. C. Beaton: 
M. C. Beaton:
M. C. Beaton:
M. C. Beaton:

Jodi Picoult:
Jodi Picoult: 
Jodi Picoult:
Jodi Picoult:
Jodi Picoult:
Alan Bradly:
Alan Bradly:
Alan Bradly:

Robert Galbraith: 
Robert Galbraith: 

Kerstin Gier:
Kerstin Gier:
Kerstin Gier:
Donna Tartt:

Kate Morton:
Kate Morton:

Susanna Clarke:
Kazuo Ishiguro:
Kamarás István:

Réti László:
Kathy  Reichs: 
Kathy  Reichs:

John O’Farrell:
E. L. James: 

Csíkszentmihályi Mihály:
Csíkszentmihályi Mihály:
Csíkszentmihályi Mihály: 

Bródy János:
Bagi Iván:

Maria Duenas: 
Dragomán György: 

Frei Tamás:
Maros Edit: 
Maros Edit:
Maros Edit:
Maros Edit: 
Maros Edit:

Fábián Janka: 
Böszörményi Gyula:
Böszörményi Gyula:

Lainer Laura: 
 Holly Webb:  

Újra a Bolyai csapatversenyről
Lista a személyi jövedelemadó

1% felajánláshoz
Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:

Csákvári Iskola Tanulóért Alapítvány  18485842-1-07
Csákvár Kempo HSE    18491380-1-07
Csákvári Tűzoltó Egyesület   18484009-1-07
Floriana Könyvtár    15365965-1-07
Polgárőrség     18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány  18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evang. gyülekezet)  18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület     18480098-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület  18501616-1-07

A községünkben működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyar Evangélikus Egyház

„Csákvárért díj” adományozható azok-
nak a személyeknek, közösségeknek, 
akik folyamatosan, több éven keresztül 
kifejtett munkásságukkal az egészség-
ügy, szociálpolitika, a sport, a kultúra, 
a művészet, az oktatás, a község fej-
lesztése, a környezetvédelem és egyéb 
területen végzett tevékenységükkel ki-
emelkedő érdemeket szereztek a tele-
pülés fejlődésében.

„Csákvárért díj” évente összesen 
legfeljebb kettő adható, magánsze-

Felhívás
„Csákvárért díj”-ra való
javaslattételre

mély, szervezet vagy csoport részére.
A kitüntetés adományozására min-
den év február 15-ig tehető javaslat. 
A „Csákvárért díj” kitüntetés átadására 
a március 15.-i ünnepségen kerül sor. 

Az indoklással ellátott javaslatokat Il-
lés Szabolcs polgármesternek címezve 
2016. február 15-ig várjuk. 

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző
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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: február 1.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

CSÁKVÁRKÚT
GÁZOLAJ, AUTÓSBOLT

ÉS ITALLERAKAT

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

Az   üzemanyag szállítója az

Tájékoztatjuk a kedves gázolaj fogyasztókat, 
hogy a hideg téli időszakban az 

OMV Alpesi Diesel 
üzemanyagát forgalmazzuk.

Az autósbolt és itallerakat változatlan formában
várja kedves vásárlóit.

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

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása. 0670/548-1602

APRÓHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

25 éve működő porcelán nagykereskedésünkbe hosszútávra 
raktárkezelő munkatársat keresünk. 

Elvárások:

 ● kereskedelmi végzettség és/vagy érettségi
 ● kereskedelmi tapasztalat (ajándék, díszmű kereskedelmi)

 vagy raktárkezelői tapasztalat előny
 ● szamítógép felhasználói szintű ismerete
 ● pontos, precíz munkavégzés
 ● segítőkészség, megbízhatóság, vevőorientált fellépés
 ● fizikai és szellemi terhelhetőség
 ● csákvári lakhely 

Munkába lépés ideje: 2016. február

Munkavégzés helye: Csákvár

Munkaidő:  heti 40 óra ( hétfő – péntek)

Jelentkezni fényképpel ellátott önéletrajzzal lehet 
2016. január 31-ig.

KIZÁRÓLAG az alábbi email címen:
hermanporcelan@gmail.com

Boldog 50. házassági
évfordulót kívánunk! 

Gyerekek: Mariann, Jocó, Gabi. 
Unokái: Marcsi, Luca, Benjamin, 

Bálint, Bence. Menye: Bea. 
Veje: Lackó. 


