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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának hírei.

Önkormányzati kitüntető cí-
mek átadására került sor az 
1956-os megemlékezésen.

Képes tudósítások városunk 
életéből, az elmúlt időszak leg-
fontosabb eseményei. 
 

Felemelő színházi élménnyel zárult az 
1956-os programsorozat Csákváron
Az „Utak ’56-hoz” címet viselő előadás-
sorozatban a hozzánk érkező „tanúk” 
valóban olyan szegmenseit mutatták 
be életüknek, amely végül a forrada-
lomhoz vezettek, majd annak leveré-
se után a megtorlás lélekölő világába. 
Zsákai Piroska - első vendégünk - a 
Hortobágyra való kitelepítésükről me-
sélt, melyet gyermekként élt át. Hollai 
Ferenc a második világháború után ke-
rült hadifogságba, melynek borzalmai 
ma, 94 évesen is élő emlékként törtek 
elő a felszínre. Dr. Kelecsényi Erzsébet 
jogászhallgatóként aktív részese volt a 
forradalom budapesti eseményeinek. 
Elbeszéléséből lírai képet kaptunk a 
fiatal lány által megélt pillanatokról. 

Galgózcy Árpádot szovjetellenes szer-
vezkedés tagjaként hurcolták el és 
szovjet hadbíróság elé állították. Az íté-
let: 20 év szabadságvesztés, kényszer-
munka.  1954-ig a Gulag foglya volt. A 
meghívottakkal a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának tagjai beszélgettek. A 
rendezvénysorozat méltó befejezése 
volt a kórház kultúrtermében bemuta-
tott színdarab. 

„Kiss József Az angyalok nem sírnak 
című drámáját, aminek a „Játék az 
élettel, 1956 emlékére” alcímet adta, 
2005-ben, önmaga „gyönyörűségére” 
írta. Adatgyűjtés közben járta a könyv-
tárakat, így számtalan visszaemléke-

zést olvasott el, felkereste a még élő 
szabadságharcosokat, elbeszélgetett 
velük, és ezután állt össze a fejében ez 
a mű. Nem csak a forradalomnak sze-
retett volna emléket állítani, hanem 
különböző élethelyzetekben felszínre 
jövő emberi viselkedésmintákat, a győ-
zelem és az együvé tartozás felemelő, 
boldog perceit, ugyanakkor a vereség, 
a rabság és a kiszolgáltatottság okoz-
ta jellembeli torzulásokat is vizsgálni 
akarta.” - írta a szerzőről Dr. Petővári 
Ágnes színikritikáiban 2013. október 
30-án. A Főnix Színházi Műhely által 
színpadra állított mű katartikus él-
ményt adott a jelenlévőknek. Az ÁVH-s 
tiszt otthonában zajló történet szerep-

lői az alezredes családja és a szovjet 
tankok ellen molotovkoktéllal harcoló 
fiatal forradalmárok. A tisztet Bicskei 
Kiss László, a Magyar Kultúra Lovagja, 
a színház vezetője és rendezője alakí-
totta. Felesége Boldizsár Tünde volt, 
Hartai Laura a lányát játszotta. A fel-
kelők szerepében Farkas Zoltán, Vár-
konyi Tamás, Timon Benjámin lépett 
színpadra. Szerepelt még: Pásztor Zsolt 
és Zsitva József. Felejthetetlen játékuk 
mély nyomot hagyott a közönségben. 
A rendezvénysorozatot az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. év-
fordulójára létrehozott Emlékbizottság 
támogatta

A képen Zsákai Piroska, Hollai Ferenc, dr. Kelecsényi Erzsébet, Galgóczy Árpád és dr. Máthé Áron a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökhelyettese

Az indoklással ellátott javasla-
tokat személyes beadássa vagy 
e-mailben 2016. december 
7-én 16 óráig várják a hivatali 
titkárságon.
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Ülésezett a csákvári képviselő-testület 

Képviselő-testületi 
hírek – Bodmér

Csákvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2016. október 25. nap-
ján tartotta munkaterv szerinti rendes 
ülését. A két ülés között végzett mun-
káról és a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentés jóváha-
gyása előtt megválasztotta a képviselő-
testület a Humán Erőforrások Bizottsá-
ga új nem képviselő tagjává Sándorné 
Szakács Tímeát. A bizottsági tag válasz-
tás Hembach Szilvia lemondása miatt 
vált szükségessé.

Folytatódott október hónapban is a 
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 
által kezdeményezett rendelet-felül-
vizsgálat, amelynek eredményeként 
új helyi rendeletek elfogadására került 
sor a következő tárgykörökben:

• a közterületek elnevezése, elne-
vezésük megváltoztatása és a házszá-
mozás rendje,

• a fiatalok lakhatási feltételeinek 
támogatása,

• az önkormányzat jelképei és 
használatuk rendje,

• a temetők és a temetkezési tevé-
kenység szabályozása,

• az önkormányzati kitüntetések, 
díjak alapítása, adományozásuk rend-
je,

• a helyi adók.

Tájékoztató hangzott el ezután az ön-
kormányzati infrastruktúra (víz, szenny-
víz, közvilágítás stb.) helyzetéről, majd 
elfogadta a képviselő-testület a Mese-
Vár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. 
nevelési évre vonatkozó munkatervét. 
A szünidei (őszi, téli, tavaszi) gyermek-
étkeztetésről szóló előterjesztés kere-
tében olyan döntés született, hogy az 
önkormányzat saját erőből – a törvény 
által kötelezően előírt körön felül – biz-
tosítja a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők számára is 

az ingyenes étkezést, mely összességé-
ben 326.760 Ft hozzájárulást jelent.

Ezt követően meghallgatták a képvi-
selők a polgármester tájékoztatóját a 
folyamatban lévő pályázatokról és a 
település köztisztasági helyzetéről, jó-
váhagyták a Csákvári Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának 
IV. módosítását és a védőnői szolgálat 
feladat-ellátási megállapodásának mó-
dosítását, majd tárgyalták a Kossuth 
utcai árok vízelvezetésével kapcsolatos 
napirendet és úgy határoztak, hogy a 
probléma megoldása érdekében meg-
kereséssel élnek az ásványvíz üzem 
tulajdonosa és a közútkezelő szervezet 
irányába.

Döntés született a Kálvária köz közvi-
lágítás bővítéséről önkormányzati és 
lakossági költségvállalás mellett, egy 
ingatlantulajdonos részére közműfej-
lesztési hozzájárulás visszatérítéséről, 

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2016. október 26. 
napján tartotta munkaterv szerinti 
rendes ülését. A lejárt határidejű ha-
tározatok végrehajtásáról és a két ülés 
között végzett munkáról szóló jelentés 
elfogadását követően a település vis 
maior pályázatában vállalt feladatok 
megvalósítását végző cég kiválasztá-
sára meghívásos pályázat kiírásáról 
született döntés. Ezután a hivatal által 
kezdeményezett rendelet-felülvizsgá-
lat keretében a következő rendeletek 
megalkotására került sor:

• Közterületek elnevezéséről, el-
nevezésük megváltoztatásáról és a 
házszámozás rendjéről,

• A község címerének és zászlajá-
nak alapításáról és annak használati 
rendjéről,

• Önkormányzati kitüntetések, dí-
jak alapításáról, adományozásuk rend-
jéről 
szóló rendelet.

Elfogadták a képviselők a Csákvári Ön-
kormányzati Társulás Társulási Meg-
állapodásának IV. módosítását és a 

a Dallam Alapfokú Művészeti Iskola 
részére 400.000 Ft önkormányzati tá-
mogatás nyújtásáról és a Csákvár 704. 
helyrajzi számú ingatlan (belmajor) ko-
rábban kiírt pályázat nyertesei részére 
történő értékesítéséről. A nyílt ülés 
végén döntött a képviselő-testület köz-
terület saját költségen történő aszfal-
toztatásához tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról.

Végül – zárt ülés keretében – döntöt-
tek a képviselők a köztisztviselők illet-
ményéhez 2017-ben nyújtandó önkor-
mányzati támogatás mértékéről.   

A Képviselő-testület nyilvános ülésén 
készült felvétel a Csákvári TV-ben lát-
ható, az ülés jegyzőkönyve az önkor-
mányzat hivatalos honlapján (www.
csakvar.hu) olvasható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

védőnői feladat-ellátási megállapodás 
módosítását, majd határozatot hoztak 
a védőnői körzetekről szóló csákvári 
rendelet véleményezéséről. 

Tudomásul vette a Képviselő-testület a 
gyermekek szünidei étkeztetéséről, va-
lamint a település köztisztasági helyze-
téről szóló tájékoztatót, és határozott a 
téli hó-eltakarítási munkákra megbízá-
si szerződés kötéséről. 

Végül döntés született az idősek és 
gyermekek karácsonyi támogatásáról, 
Felcsút község településrendezési esz-
közeinek módosításához történő hoz-
zájárulásról, az önkormányzat kincstári 
ellenőrzésével összefüggésben készült 
intézkedési terv végrehajtásának tu-
domásul vételéről, míg az aktuális kér-
dések napirendi pont keretében szóba 
került a tehergépjárművek településen 
való áthaladásának, illetőleg a korláto-
zás lehetőségének kérdésköre is. 

Balogh István 
polgármester

A Csákvár Ifjúsági Díja elismerő 
cím átadására 2017. januárjában, 
a Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból megrendezésre kerülő ünnep-
ségen kerül sor. Az elismerő cím 
alapításával és adományozásával 
az önkormányzat elismerését fejezi 
ki azoknak, akik a tanulás, a sport 
és szabadidős programok kulturált, 
hasznos eltöltése terén kimagasló 
eredményeket értek el, s e teljesít-
ményükkel Csákvár város jó hírét 
öregbítették és követendő példát 
állítottak a jövő generációk számá-
ra. Az elismerő címből évente leg-
feljebb kettő adományozható. 

Csákvár Ifjúsági Díja elismerő cím-
ben részesíthető a 25. életévét be 
nem töltött magyar állampolgár 
csákvári lakos, illetve csákvári cso-
port, szervezet, amelynek tagjai a 
javaslattételre rendelkezésre álló 

Javaslattétel
Csákvár Ifjúsági Díja 
elismerő címre

határidőig a 30. életévüket még 
nem töltötték be. 

A díj odaítéléséről a Képviselő-tes-
tület dönt, a díjazott személyére 
bárki javaslatot tehet.

A személyi javaslatok benyújtha-
tók az önkormányzati kitünteté-
sek, díjak alapításáról, adományo-
zásuk rendjéről szóló 24/2016. (X. 
28.) önkormányzati rendeletben 
foglaltakkal összhangban: Illés 
Szabolcs polgármesternek címez-
ve - személyesen a Csákvári Közös 
Önkormányzati Hivatal informá-
ciós pultjánál, vagy a titkarsag@
csakvar.hu e-mail címre küldve - 
2016. december 7-én 16 óráig.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző
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Képünk van róla

A szép időnek, a szívélyes kínálásnak,és 
a hangulatos táncnak köszönhetően 
rendkívül jó hangulatban zajlott  a vá-
ros  szüreti felvonulása október 8-án. 
10 település több mint 50 lovasa kísér-
te a feldíszített szekereket, hintókat. Az 
általános iskola mostani és volt diákjai 
a különböző megállókban, zenével és 
tánccal szórakoztatták a lelkes közön-
séget. Kicsik és nagyok egyaránt re-
mekül érezték magukat ezen a hagyo-
mányőrző délutánon.

Adatik tudtára...

Este a mulatni vágyó csákváriak tánc-
ra perdülhettek a hajnalig tartó szüreti 
bálon.

Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni a szervezők nevében mindenkinek, 
aki valamilyen módon hozzájárult ah-
hoz, hogy ilyen színvonalas szüreti mu-
latság jöhetett létre az idei évben.
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Képünk van róla

Halottak napja alkalmából Csák-
vár Város Önkormányzata idén is 
megemlékett a Csákváron elhunytak-
ról.
Gerendai Sándor esperes plébános a 
Csákvári Római Katolikus Egyházközség 
részéről, Gere Gábor József református 
lelkipásztor és Szebik Károly evangé-
likus lelkipásztor ökumenikus isten-
tisztelet keretében mondtak imát az 
elhunytakért.

A résztvevők virágokkal, mécsesekkel 
keresték fel a köztemetettek parcellá-
ját, ahol a kopjafánál emlékeztek meg 

Városunk sport intézményében ok-
tóber 28-án és 29-én a Magyar King 
Klub és a székesfehérvári Alba Regia 
Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület 
közös kiállítást szerveztek. A galamb 
az egyik legismertebb, legelterjedtebb 
madár az egész földkerekségen. Közü-
lük is a king tekinthető a galambok ki-
rályának. A fajta különlegessége, hogy 
példányaik csupán néhány métert ké-
pesek repülni.
A king galambokon túl láthatóak voltak 
egyéb galambfajták is, mint például a 
strasszer, a texán, vagy a székesfehér-

Halottak napi megemlékezés

Mert a reformáció megmozgat

azokról, akiknek a sírját senki sem lá-
togatja. Virágot helyeztek Kövessy Béla 
evangélikus lelkész sírjára. A megemlé-
kezők lerótták kegyeletüket a Katolikus 
temető nagy keresztjénél és a Refor-
mátus temetőban a Hősi Emlékműnél. 
A leszálló alkonyat már a Megbékélés 
Emlékművénél érte a menetet, ahol 
közel 800, Csákváron elesett különbö-
ző nemzetiségű katona és civil lakos 
emléke előtt tisztelegtek. A Halottak 
napi emlékező séta a Szabadság téri 
Hősi Emlékműnél ért véget, ahol Illés 
Szabolcs megköszönte a jelenlevők 
részvételét. 

vári bukógalamb. A kiállításon összesen 
több mint 600 db galamb került bemu-
tatásra és bírálatra. A galambok mellett 
a nyulakat, díszbaromfit és díszmada-
rakat is megcsodálhatták a látogatók. 

Tőke Tamás - 19 éves helyi lakos, aki 
2012 óta foglalkozik king galambok 
tenyésztésével. A mostani kiállításon 
különböző színkategóriákban harma-
dik, negyedik, illetve hatodik helyezést 
is értek el a madarai, ami egy ilyen 
volumennű kiállításon jó eredmény.

Október 15-én a Csákvári Evangélikus 
Egyházközség futóversenyt rendezett a 
helyi sportközpontban. A futóverseny 
megálmodói a gyülekezet presbiterei: 
Mészárosné Hőbe Ildikó és Bokor Béla 
voltak. A verseny ötletét a reformáció 
kezdetének 500. évfordulójára élet-
re hívott „1517: reformációi futás” 
facebook csoport adta, melynek mind-
két főszervező aktív tagja. A csoport 
tagjai azt a célt tűzték ki maguk elé, 
hogy 2017. október 31-ig egyénileg, 
párokban, vagy többen együtt lefut-

Galambok a sportközpontban

nak 1517 km-t. Az ötlet támogatója a 
Reformáció Emlékbizottság, a Nyugati 
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület 
és Csákvár Város Önkormányzata. A 
rendezvény fővédnöke Mészáros Ta-
más, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus 
Egyházkerület felügyelője.

Szöllősi Miklós, a versenybíróság elnö-
ke, a Magyar Atlétikai Szövetség É-D 
regionális igazgatója indította a rajto-
kat a különböző versenyszámokban (1 
Reformációs Mérföld = 1517 m):

I. 10 Reformációs Mérföld, azaz – 
15,170 km; II. 5 Reformációs Mérföld, 
azaz – 7,585 km; III. Hittanos Futás - 1 
Reformációs Mérföld,  azaz - 1517 m;
IV. Konfirmandus futás - 1 Reformációs 
Mérföld, azaz 1517 m; V. Reformációi 
gyaloglás (örömséta) - 1 Reformációs 
Mérföld, azaz 1517 m.

A munkanap ellenére szép számmal 
érkeztek versenyzők. A 300-350 fő ko-
ordinálást, a verseny előkészítését és 
lebonyolítását a 72 óra kompromisz-
szum nélkül ökumenikus akció önkén-
tesei segítették.

A képeken az abszolút férfi és abszolút 
női hosszútávfutás győztesei láthatók. 
Férfiiak: 1. Oberling Ákos, 2. Kasa Tibor, 
3. Nagy Márk,. Nők: 1. Kalina Anikó, 2. 
Molnár Éva, 3. Rankl Erzsébet.
A díjakat Hafenscher Károly, a Magyar 
Kormány Reformáció Emlékbizottsá-
gának miniszteri biztosa adta át. Az 
összes versenyszám 1-3. helyezettje 
nemenként és korcsoportonként díja-
zásban részesült.
A versenyen az 1-2-es versenyszámon 
chipes időmérés történt, az eredmé-
nyek az evengelikus.hu oldalon érhe-
tők el.
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Képünk van róla

Csákvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő testülete ebben az évben „Csák-
vár Közszolgálatáért Díjat” adományo-
zott Orosz Erzsébet részére.

Orosz Erzsébet nyugdíjazását meg-
előzően több mint 25 éven keresztül 
dolgozott a ma már Esterházy Móric 
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola néven működő csákvári 
iskolában. Munkájával a gyermekek 
kiegyensúlyozott fejlődését, nevelését 
szolgálta, annak érdekében, hogy ide-

Csákvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete  „Csákvár Biztonságá-
ért” bronz emlékplakettet adományo-
zott Rabi István részére.

Rabi István 1950. április 26-án Szek-
szárdon született. Nagydorogon érett-
ségizett, majd Székesfehérváron elekt-
roműszerész lett. Évtizedekig dolgozott 
a Videotonnál, majd az Arévnál, mely 
később Arex Kft-vé alakult. Innen ment 
nyugdíjba 2010-ben. 

A Csákvári Polgárőrség alakulásától, 

1995-től kezdve aktív tagja a szerve-
zetnek, melynek vezetője volt 2011-
től 2016 tavaszáig. Elnöksége alatt az 
egyesület több pályázaton is támoga-
tást nyert, például formaruhát a tagok 
részére, illetve gépkocsit. Munkásságát 
több alkalommal is elismerték: Kiváló 
polgárőr, valamint Polgárőr Érdemke-
reszt Ezüst Fokozata kitüntetésekben 
részesült.

Polgárőri tevékenységét elhivatottan, 
odaadással végezte, mindig szem előtt 
tartva a településen élők biztonságát.

ális környezetben, méltó körülmények 
között nőhessen fel - a település életé-
ben mindig kiemelkedő jelentőséggel 
bíró - legifjabb generáció.

Szakszerű és felelősségteljes munkáját 
az iskola vezetése mindig elismerte. 
Életútja, több évtizedes magas szintű 
tevékenysége, elhivatott hozzáállása 
példaként állhat mindenki előtt.

Csákvár Város Önkormányzatának 
szervezésében városunk lakossága 
idén is megemlékezett az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. év-
fordulójáról.
A megemlékezésen elhangzott Job-
bágy Károly: Mondják, a Himnuszt 
énekelték című verse Kovács Alexa 
előadásában. 

Illés Szabolcs polgármester köszön-
tőjében felidézte az 1956-os forra-
dalom eszményeit, mely egész nem-
zetünket kovácsolta össze. Az ismert 
fővárosi események mellett rámu-
tatott a vidék szerepére. Felhívta a 
figyelmet azokra a vidéken élő pa-
rasztokra, munkásokra és egyetemis-
tákra, akik annak idején felvették a 
harcot a terrorral. Rámutatott milyen 
keveset beszélünk azokról a névtelen 
hősökről, akik nem menekültek el, 
hanem éveken át magukban őrizték 
a gondolatot és élték a maguk életét, 
miközben évtizedeken át az esemé-
nyek hivatalos megítélése alapján sa-
ját országuk imperialista bérencnek, 
klerikális reakciósnak, horthystának 
és nyilaskeresztesnek bélyegezte 
őket. Ezek a százezrek suttogták: 
márciusban újrakezdjük.

Az október 23-i ünnepségen hagyományosan önkormányzati kitüntetések 
átadására is sor került.

Október 23-i ünnepség

Az Esterházy Iskola növendékei a 
„Szól a rádió” című darabot adták 
elő, melyet Némediné Varga Judit, 
Szajkóné Medgyesi Bernadett és Ta-
másné Metlágel Ildikó állított szín-
padra.
A nagy sikert aratott előadást köve-
tően dr. Máthé Áron a Nemzeti Em-
lékezet Bizottság elnökhelyettese 
tarott ünnepi beszédében elmond-
ta: „A közösség nem létezhet közös 
élmények: a múlt, közös értékek: a 
jelen, közös érdekek, vagyis a jövő 
nélkül. Az 1956-os forradalom mind 
három idősíkon, illetve mind a há-
rom fogalmi keretben segítséget 
nyújt. A felkelés a diktatúra ellen tört 
ki, amely a három alapvető emberi 
törekvést és közösségformáló erőt 
tagadta és próbálta szétrombolni. 
Mely megtámadta a szabadságot, a 
magántulajdont és támadást intézett 
a hit ellen.”

Ünnepségünk méltó befejezésekép-
pen koszorúk és virágok elhelyezé-
sére került sor a Szabadság téri Hősi 
Emlékműnél, ahol számos hivatali és 
civil szervezet, valamint pártok,  rót-
ták le kegyeletüket és gyújtottak mé-
csest az elhunytak tiszteletére.

Kincskereső
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Eseménynaptár
2016.11.1. – 2016.12.31.

VÁROSI ESEMÉNYEK
NOVEMBER

18. 17.00     Író-olvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal ● Floriana Könyvtár
27.  16.00    1. adventi gyertyagyújtás ● Szabadság tér

DECEMBER
  4.  16.00    2. adventi gyertyagyújtás ● Szabadság tér
11.  16.00    3. adventi gyertyagyújtás ● Szabadság tér
18.  16.00    4. adventi gyertyagyújtás ● Szabadság tér
21.  17.00    Karácsonyi meglepetésműsir ● Esterházy Iskola

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

Az Istentiszteletek általános rendje
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 gyóntatás) 

és csütörtök 19.00
Rózsafüzér:  hétfő, kedd, péntek  17.30, szerda 6.30, szombat 17.00;

vasárnap 10.30 és 18.00

NOVEMBER
6. Évközi 32. vasárnap
13. Évközi 33. vasárnap
20. Krisztus, a mindenség királya – főünnep. 

Országos gyűjtés a karitász javára.
27. Advent 1. vasárnapja

Adventi kézműves vásár a plébánia udvarán 14.00-18.00-ig, közben 
gyertyagyújtás a város adventi koszorújánál 16.00 órakor.

DECEMBER
4. Advent 2. vasárnapja
11. Advent 3. vasárnapja

Péntekenként, este 19-kor a plébánián vesperást, Bibliaolvasást és magya-
rázatot tartunk. Mindekit szeretettel várunk.

Református Egyház
A Református Lelkészi Hivatal elérhetősége 
(parókia felújítás miatt a Kálvin Otthonban) 8083 Csákvár, Kálvin u. 11.  
Gere Gábor József református lelkész elérhetősége: 06-30-380-9503

geregabor@freemail.hu

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd           16.00   kórházi istentisztelet
Péntek        17.15   áhitat a Kálvin Otthonban
Vasárnap     9.30   gyermek istentisztelet
Vasárnap   10.00   istentisztelet

Advent minden vasárnapján vendégek érkeznek gyülekezetünkbe a követke-
ző rendben:

● advent első vasárnapja: Cimborák Férfikórus
● advent második vasárnapja: Harangvirág Dalkör
● advent harmadik vasárnapja: Barasevich Mártika és barátai
● advent negyedik vasárnapja: Összhang Kamarakórus

A konfirmáció előkészületre szeretettel várjuk péntekenként 19 órára a 8. 
vagy annál magasabb osztályba járó fiatalokat. 

A papír és PET palack gyűjtés mind az óvodánkban, mind a templomuk 
mellett megszűnt, mivel a szolgáltató nem vállalja tovább a programot. 
Köszönjük az eddigi segítséget.

A református parókia felújítására szánt adományokat köszönettel fogadjuk.
Számlaszám: 11736020-29908299-00000000

Evangélikus  Egyház
NOVEMBER
13 .  11.00  Családi könnyűzenés istentisztelet (vasárnap)
20.   11.00  Örök élet vasárnapja, halottak emlékezete ● az énekker szolgálatával
26.   14.00  Adventi kézműves foglalkozás (szombat)
27.   11.00  Advent első vasárnapja
November hónap igéje: Péter apostol írja: „Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a pró-
fétai beszédet, amelyre jólteszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amí 
felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.” (2Péter 1, 19)

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

7. h.
10. cs.
14. h.
17. cs.
21. h. 
24. cs.
28. h.
1. cs.
5. h.
8. cs.
12. h.
15. cs.

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

A reformáció megmozgat
Halottak napi megemlékezés
Megemlékezés 1956-ra
Utak 56-hoz Zsákai Piroskával
Utak 56-hoz Hollai Ferenccel
Utak 56-hoz dr. Kelecsényi Erzsébettel
Utak 56-hoz Galgóczy Árpáddal
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Az angyalok nem sírnak
Író-olvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal
Advent 1-2.

Csákvár-Gánt Tv
N O V E M B E R  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2016. október 20-án Séllei Levente a Széchenyi utcába,
2016. október 20-án Fodor Fruzsina a Szabadság utcába,
2016. október 25-én Görcs-Tímár Borbála a József Attila utcába,

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

Evangélikus  Egyház
DECEMBER
4 .                Gyülekezeti kirándulás Kaposvárra (vasárnap)
5-6-7.   17.00  Adventi estek (hétfő-kedd-szerda)
11.  11.00  Advent. 3. vasárnapja  ● úrvacsorai istentisztelet
11.  16.00  Adventi gyertyagyújtás
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Advent: „eljövetel”

A karácsonyt megelőző negyedik va-
sárnaptól karácsonyig számoljuk. Kicsit 
elcsendesedünk. Ismerjük meg jobban 
azt akire várunk! Készüljünk az ünnep-
re! Sok családban már advent első va-
sárnapján megkezdődik a karácsonyi 
készülődés, hiszen karácsonyig alig né-
hány hét van hátra. Ünnepi hangulatot 
teremthetünk, ha adventi koszorúval 
díszítjük a lakást.

Segíteni szeretnénk a hangolódásban, 
készülődésben. 

November 18-án pénteken 16 órától, 
gyertyamártás, minden kelléket bizto-
sítok.

Kézműves foglalkozások
a Fazekas Emlékházban

25-én pénteken 16 órától koszorú ké-
szítés, az alapot és  díszeket is adunk, 
de otthonról hozhattok terméseket, 
egyéb apróságokat. 

December 2-án pénteken 16 órától ka-
rácsonyfa dísz készítés, papírból.

December 9-én pénteken 16 órától ke-
rámia díszek festése. A díszeket máza-
zom és karácsony előtt elvihetők.

A részvételi díj 800 Ft/ fő/alkalom,  
családoknak 500 Ft /fő/alkalom. A 
kedvezmény a szomszéd gyerekekkel 
is igénybe vehető. A foglalkozásokra, 
a helyszűke miatt, legyetek kedvesek 
előre bejelentkezni!

Ujcz Ági 
06305273970 

 Labdarúgó Rákóczi Kupán, Bicskén

 2. korcsoportos csapatunk 1. he-
lyezést ért el. A csapat tagjai: Matern 
Gergely, Láposi Zoltán, Kulcsár Ba-
lázs, Szabó Kilián, Schneider Evelin, 
Kulcsár Gergő, Boncz Bence, Mészá-
ros Zoltán, Rácz Ádám

3. korcsoportos csapatunk 3. 
helyezést ért el. A csapat tagjai: Ba-
rócsi Bálint, Szajkó Levente, Zelizi 
Roland, Dravicz Levente, Wisniewski 
Máté, Pinczés Ádám, Csvecskó Tibor, 
Tökölyi Martin

Iskolai versenyeink

Bolyai Matematika Csapatverse-
nyen 

6. évfolyamosok között megyei 
7. helyezést ért el a Számold ki! csa-
pat: Magasi Csenge, Mester Bettina, 
Néráth Katalin, Tamás Gergely

7. évfolyamosok között megyei 8. 
helyezést ért el a Fantasztikus négyes 
csapat: Bakonyi Adrienn, Mihályi Dá-
vid, Schneider Laura, Wisniewski 
Marcell

8. évfolyamosok között megyei 6. 
helyezést ért el a Lekváros kolbászok 
csapat: Galló Gábor, Gulyás Martin, 
Izmindi Izsák, Magasi Botond

Adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Csákvár főtere, (Szabadság tér)

Mindenki Adventi Koszorúja!

1. Gyertyagyújtás
november 27. 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 4. 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 11. vasárnap 16 óra
Áldást mond a Csákvári Evangélikus Egyházközség részéről Szebik Károly 
lelkész úr. 
Műsort adnak az Evangélikus Egyházközség  tagjai.

4. Gyertyagyújtás
december18. vasárnap 16 óra
Áldást mond a Csákvári Református Egyházközség részéről Gere Gábor 
József, műsort ad a Csákvári Református Egyházközség. 

Minden kedves érdeklődőt nagy tisztelettel
és őszinte szeretettel várunk!

ADVENTI KÉZMŰVES VÁSÁR 
KÖZBEN ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS Csákvár főterén 1600-kor 

HELYSZÍN: CSÁKVÁRI RÓMAI KATOLIKUS  PLÉBÁNIA UDVARA 

2016. NOVEMBER 27. (VASÁRNAP) 1400-1800-IG 

Mindenkit 
nagy  

szeretettel  
várunk! 

Kézműves édességek, likőrök 

Karácsonyfa díszek, FARAGOTT  
játékok és dísztárgyak,  

Lakásdekorációk, Kiegészítők, Egyedi 
ékszerek,ékszertartók 

Kerámiatárgyak, KÉZMŰVES 

SZAPPAN, ILLATOSÍTÓK, ÉS 
MÉG SOKMINDEN MÁS 

FORRALT BOR 

MELEG TEA 

FRISSEN SÜLT 
LÁNGOS 

Családi és egyéni fotók készítése hangulatos karácsonyi háttérrel 

Kézműveskedés: 
Egyedi póló készítése 
Borbélyné Rostaházi 

Krisztával 

A vásár teljes  
bevétele a  

Katolikus Karitász 
javára gyűlik. 

És az elmaradhatatlan BOLHAPIAC!!! 
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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
Tamásné Metlágel Ildikó

Veszelovszkyné Varsányi Margit
Szerkesztő bizottság  külsős tagjai:

Majorné Kiss Mónika
Némedi István

Szakál Borostyán
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: november 30.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása. Tel.: 0670/548–1602

Kecsketej, kecskesajtok kaphatók.
Csákvár,  József Attila u. 45.
06-30-618-4082

Víz-, fűtésszerelést, fém- és műanyag 
hegesztést vállalok. Tel: 06-30-988-
2725

Mini Art Market 2016. november 26-
án 9-12 óráig családi kézműves vá-
sárt tartunk a Mikes u. 7 szám alatt. 
Fendrich Veronika 30/988-2726

Hirdetések

CSÁKVÁRKÚT
ÜZEMANYAG, AUTÓSBOLT

ÉS ITALLERAKAT

A benzin és a gázolaj továbbra is az OMV
osztrák finomítójából kerül beszállításra.

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

LACI BÁCSI KONYHÁJA
Legyen a vendégünk, mi mindent elkövetünk, hogy elégedett legyen!

Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is! 

Ételeinkre a házias ízek a jellemzőek. Az alapanyagok közvetlen
a termelőtől és gyártótól vásárolt, saját előkészítésű és feldolgozású
élelmiszerekből készülnek. Tartósított alapanyagot nem használunk.

Vállaljuk esküvők, bankettek, családi rendezvények, 
állófogadások rendezését, lebonyolítását.

Állunk rendelkezésükre!

Tisztelettel:
Kiss László egyéni vállalkozó
”Laci bácsi” és Munkatársai

Telefon: 8-16 óráig 
0620/9806481
0622/582-113  

APRÓHIRDETÉS

Flippergépet
 keresek!

Akár rossz, 
romos is érdekel!
Tel. 06203208549

Tájékoztatjuk 
a kedves
csákváriakat, 
hogy decembertől 
megkezdjük a benzin 
forgalmazását is.

FENYŐVÁSÁR
December 10-től.
Luc: 3000 Ft/db

Ezüst: 5000 Ft/db
Garantáltan 
I. osztályú fenyő 
továbbra Is Darab áron.

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

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Mészáros Zoltánné teme-
tésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek. 

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Véradás

Szeretettel várunk
minden kedves 

régi és új véradót
2016. december 6-án 

13:00 és 18:30 óra között 
az általános iskolában

 véradásra.

„Adj vért és ments életet!”


