BENNÜNKET KÉPVISELNEK
Csákvár Város és Bodmér Község Képviselő-testület írásos
tájékoztatója.

MEGÚJUKT AZ ÓVODA
Az Ady Endre utcai Mese-Vár
Óvoda és Bölcsőde átadásáról.

2. oldal

3. oldal

HORGÁSZATRA NEVELÉS
Nagy Csaba színes beszámolója a nyári jutalom horgásztúráról.

KÉPÜNK VAN RÓLA
Képes tudósítások városunk
életéből, az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.

6-7. oldal

8-9. oldal

Csákvári-Bodméri Hírmondó

XXVIII. évfolyam 12. szám 2018. december

Élettel telik meg a város szíve

2018. december 2-án, advent első vasárnapján került sor a Szabadság téri
közpark ünnepélyes átadására, mely
a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00006 kódszámú, „Zöld város kialakítása Csákváron” Európai Uniós és hazai forrásból újult meg.
A munkálatok a meglévő park átalakításával kezdődtek, melynek során a
fák metszése volt az első lépés, majd
a földmunkák következtek. A járdák
kialakítását követően kezdte felölteni új arcát a kopottas közpark. Az átadás napján kiemelkedően sokan jöttek el a Szabadság térre, ahol Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő úr, dr.
Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke és Illés Szabolcs polgármester úr a nemzetiszínű szalag
átvágásával adta át a lakosságnak a
városközpont megújult parkját. Az
adventi ünnepség során az érdeklődők nemcsak a parkolóban, hanem
a park teljes területén jelen voltak,
beszélgettek, sétálgattak. Élettel telt
meg a központ.
A tervező és a kivitelező munkáját egyaránt elismerés illeti, hiszen
napról napra szépülő városunk vérkeringésének méltó kiindulópontjává vált a Szabadság téri park, városi
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központhoz méltóan fogadva az idelátogatókat, padjaival és kellemes
hangulatával marasztalva őket.
A változás mindig ráébreszt bennünket arra, hogy mennyire rohan
az idő. Mindannyian megszokásaink
rabjai vagyunk, és nehezen fogadjuk
el, ha valami megváltozik. Azonban
ez az életünk rendje, ahogy mi magunk, velünk együtt környezetünk is
formálódik. Szerencsére Csákvár fiatalodik, szépül, lépést tartva modern
világunk elvárásaival, de megtartva
ezeréves lelkületét, melyet lakói őriznek.

A hivatalos átadást követően a Katolikus Egyház képviseletében Gerendai Sándor esperes úr meggyújtotta
a tér közepén felállított adventi koszorún az első gyertyát. Az adventi
műsort a Katolikus egyház kezdte
egy énekes, zenés előadással. Folytatásként pedig a Palinta Társulat Karácsonyi csillagok című produkcióját
láthattuk. Az interaktív családi koncert alatt a gyermekeket is bevonták
az előadásba, amivel a büszke szülők
szemébe örömkönnyeket csalt a zenekar. Az adventi rendezvény sztárfellépője Tóth Andi volt, aki a 2014es X Faktort nyerte meg, valamint
ő a tehetségkutató magyarországi
szériáinak legfiatalabb győztese. Az
énekesnő fergeteges hangulatot csapott a mínuszok ellenére is. A dalok
között felcsendültek régi klasszikusok
és mai slágerek is, így mindenki szívébe boldogságot hozott a fiatal lány
produkciója. Az egész adventi rendezvény alatt a város lakosságának
kézműveskedésre volt lehetősége a
fedett sátor alatt, valamint a 14 éves
kor alatti gyermekeknek ajándék
kürtőskalácsot adtak a szervezők. A
hideg ellen pedig Kiss Laci bácsi jóvoltából forró teával és forralt borral védekeztünk. A programok alatt
Fendrich Veronikától és Győri Ilonától lehetett saját kézzel készített portékáikat megvásárolni
Magyar Diána
és Szakál Borostyán

Kedves Csákváriak!
Közeledik Karácsony. Csend honol körülöttünk és bennünk.
Megállunk pár órára, napra,
hogy átélhessük az ünnep meghittségét, a karácsony misztikumát. Emlékezünk és tervezünk,
átgondoljuk, mi van mögöttünk
és mi vár ránk. Az ünnep közeledtével törekedjünk arra, hogy
szeretettel forduljunk embertársaink felé, képezze mindennapjaink részét a jóindulat, az
odafordulás, nemcsak az ünnepek ideje alatt, hanem életünk
minden napján. Hálaadás legyen
szívünkben Isten iránt. A szeretet
ünnepe pedig karácsony, adjuk
át szívünket és örvendezzünk a
Megváltó megszületésének.
Kívánom mindenkinek, hogy a
szeretet és a vele járó békesség
tegye széppé az ünnepeket, leljék meg örömüket szeretteikben,
embertársaikban, hogy a karácsonyt és az új esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük!
Csákvár város képviselőtestülete
és a magam nevében kívánok a
város minden lakójának szeretetteljes, áldott karácsonyt, békés,
boldog, eredményekben gazdag
új esztendőt!
Illés Szabolcs
polgármester
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Képviselő-testületi
hírek – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2018. november
27. napján tartotta munkaterv szerinti rendes ülését, amelyen elsőként
a Depónia Nonprofit Kft. beszámolóját fogadta el, majd a két ülés között
végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentés elfogadása után sor került a
temetőkről és a temetkezésről szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Ezt követően döntés született
a következő hatályos önkormányzati
rendeletek módosításáról: az önkormányzat és intézményei 2018. évi
költségvetéséről, Itthon Csákváron
Tanulmányi Ösztöndíjról, a köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről, valamint az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérleti
díjáról.
A költségvetés tervezését meglapozó
díjak felülvizsgálata során több határozat meghozatalára került sor a közterület használati díj, lakbérek, állati
hulladék, eszközök bérleti díja esetében. A Képviselő-testület elfogadta a
pályázatokról szóló aktuális havi tájékoztatót, a 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervet, illetve a társulások
működéséről szóló beszámolót. A
mezőgazdasági földterületek haszonbérbeadására beérkezett ajánlatok

közül kiválasztotta a legkedvezőbbet,
forrás kiegészítést biztosít a külterületi utak felújítására vonatozó pályázathoz, és közbeszerzők kiválasztásáról döntött a Csákvár Szent Mihály
tér 10. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A városközpont fejlesztés során költségátcsoportosításról is határozat
született, valamint a tartalék temető
rendezéséről, és a bevétel növelésére és kiadás csökkentésére irányuló
intézkedésekről is. A Képviselő-testület döntött továbbá a Fejérvíz Zrtvel kötött fővállalkozási szerződés
módosításáról, valamint a 80 éven
felüliek karácsonyi ajándékozásáról
is. Zárt ülés keretében született döntés a Floriana Könyvtár és Közösségi
tér építési beruházásával összefüggő
adólevonási jogról, valamint a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőinek illetményéhez való
hozzájárulásról.
A Képviselő-testület nyilvános ülésén készült felvétel a Csákvári TV-ben
látható, míg a nyilvános ülés jegyzőkönyve az önkormányzat hivatalos
honlapján (www.csakvar.hu) olvasható.
Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Ülésezett a bodméri
képviselő-testület
Bodmér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2018. november 28. napján tartotta munkaterv
szerinti rendes ülését. Az ülés elején
tájékoztató hangzott el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között végzett munkáról.
A Képviselő-testület módosította az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, majd döntés
született a 2019. évi belső ellenőrzési tervről, valamint a belső ellenőr
kiválasztásáról. Ezt követően a település köztisztasági helyzetéről szóló
tájékoztatót fogadta el a testület.
Kiválasztásra került a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére érkezett ajánlatok közül a legjobb ajánlatot adó vállalko-
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zó. A Képviselő-testület meghallgatta a polgármester beszámolóját a
társulásban végzett feladatellátásról,
végül döntés született az új utcanyitással kapcsolatos feladatokról.
A nyilvános ülést követően zárt ülésen döntött a testület a Fejér Megyei
kitüntető díjra történő javaslattételről és a szociális célú tűzifa támogatási kérelmekről.

Módosult az
Itthon Csákváron
Tanulmányi Ösztöndíj
pályázati feltétele
A szeptemberben indult Itthon Csákváron Tanulmányi Ösztöndíj tapasztalatai alapján a pályázók egy főre
eső nettó jövedelem határa 99.750,forintra emelkedett az Önkormányzat legutóbbi döntése alapján. 2019től már ennek megfelelően lehet
pályázni.
2018 szeptemberében meghirdetett Ösztöndíj program célja, hogy a
csákvári illetőségű tanulókat támogassa a város céljaik elérésében. Az
Itthon Csákváron Tanulmányi Ösztöndíj pályázat 2018. december 1-jei

módosítása most lehetőséget teremt
arra, hogy szélesebb körben is támogatáshoz jussanak a középiskolai,
vagy felsőoktatási tanulmányaikat
folytató fiatalok. Az Önkormányzat
az Ösztöndíj jövedelmi feltételeit az
egy főre eső nettó 57.000,- forint jövedelemhatárról felemelte 99.750,forintra.
A 2019. évi januári tanulmányi Ösztöndíj pályázat a már most elfogadott jövedelemhatárral kerül meghirdetésre.

Bodméri Advent
Immáron hagyománnyá vált adventi gyertyagyújtásra hívunk és várunk mindenkit. Reméljük legalább annyi lesz idén is az érdeklődő,
mint az elmúlt években és ismét meghitt hangulatban töltjük ezt az
időszakot.
2017. december 2. vasárnap:
16 30 gyertyagyújtás a buszmegállóban elhelyezett adventi koszorúnál.
Ezt követően kultúrházban: Mikulásváró dalok éneklése a gyerekekkel
2017. december 9. vasárnap:
16 30 gyertyagyújtás a buszmegállóban elhelyezett adventi koszorúnál.
Ezt követően kultúrházban: süteménysütő verseny (kóstolás, zsűrizés)
Nevezéshez egy sütemény készítése szükséges.
2017. december 16. vasárnap:
16 30 gyertyagyújtás a buszmegállóban elhelyezett adventi koszorúnál.
Ezt követően kultúrházban: Gyémánt Gospel Kórus Csákvár előadása.
2017. december 22. szombat:
16 órától templomban közös karácsonyfa díszítés
2017. december 24. hétfő:
15 órától Templomban istentisztelet,
gyerekműsor és Bolyki Balázs előadása lesz hallható.
Várunk kicsiket, nagyokat, időseket… mindenkit!
Az eseménysorozat batyus jellegű.
A szervezők

Az ülés jegyzőkönyvét Bodmér Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.bodmer.hu) és – ügyfélfogadási időben – a Faluházban
elolvashatják az érdeklődők.
Katona László
polgármester

A bodméri adventi koszorú Czutor-Tarsoly Melinda szervezésével készült.
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Megújult a Csákvári Mese-Vár Óvoda
és Bölcsőde
millió forint összeggel. A pályázati
támogatáson túl, Csákvár Városa saját erőből több mint 7 millió forintos
beruházást valósított meg. Így lett az
óvodai épület felújítása komplex, teljes körű.

„Olyan ez az Óvoda, mint egy mesepalota” (Gazdag Erzsi)

A felújítás során korszerűsödött a
fűtési rendszer, az épület külső szigetelést, új nyílászárókat kapott, ami a
külső homlokzat megújulását vonta
magával. Az elavult palatető helyett
korszerű cserép került, a padlás területén pedig hőszigetelő réteg akadályozza meg a meleg szökését. Az épület belső falainak és nyílászáróinak
teljeskörű festése is megtörtént. Sor
került egy akadálymentes mosdó-wc
kialakítására, s az óvoda-bölcsőde

akadály nélkül közelíthető meg.
A felfagyott beton terasz, a bejárat
térköves burkolata egyenletes felületével a balesetmentes közlekedést
segíti. Az önkormányzati óvodák
mindkét épületének udvarára új játékok érkeztek, melyeket a gyermekek
örömmel vettek birtokba. Modern
kényelmes óvodai fektetők és ahhoz
való ágyneműk szolgálják a gyermekek délutáni pihenését a régi vaságyak helyett.
Az intézmény életében ez a felújítás, modernizálás nagy előrelépést
jelent. Mind a gyermekek, mind a
szülők, munkatársak örömmel vették e változásokat. A megújult óvodába nagyobb kedvvel, szívesebben
járnak a gyermekek, várva azt, hogy
az elkövetkező napon vajon milyen
meglepetés, érdekes program lesz.
Az óvoda pedagógusai és dolgozói
pedig mindig gondoskodnak gazdag
tevékenykedési lehetőségről, élményekről, olyan tartalmas, fejlesztő
hatású légkörről, amiben a gyermekek személyisége harmonikusan alakulhat, fejlődhet.

Megható, bensőséges ünnepség keretében került sor a felújított óvoda
átadására 2018. november 22-én.
Mindenki nagyon várta már ezt a
pillanatot, amikor a munkák befejeződnek és a gyermekek, szülők, munkatársak - felhőtlen örömmel birtokolhatják az immáron esztétikus,
családias, korszerű intézményt.
Az óvoda felújítása a TOP-1.4.1-15FE1-2016-00034 számú „A szolgáltatások színvonalának javítása a
Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményeinek fejlesztésével” elnevezésű projekt keretében valósult
meg az Európai Uniótól kapott 60

Biztonsági
felhívás
Karácsonykor színes lámpák díszítik Csákvár város házait, kertjeit.
Szép, színes, szívet melengető
látvány jól tükrözi a karácsonyi
csoda és szeretet jellegét. Legyen
minél több kertben, háznál. Kérjük a lámpák vegyék figyelembe,
hogy kültérre kihelyezhetők-e
(ezt a gyártok feltüntetik), hogy
mindenki különleges esemény
nélkül ünnepelhessen.
Karácsonyi fényben ragyogó,
kellemes karácsonyt és boldog új
évet kívánnunk minden csákvári
lakosnak.
Csákvári Polgárőrség

Az óvoda Közössége köszönetét fejezi ki a pályázati lehetőségért, támogatásért, a Város támogatásáért, a
tervező, szervező, kivitelező munkákért, a figyelmes, magas színvonalú
munkavégzésért.

Aktuális közlekedési
és biztonságtechnikai
ismertető
A KRESZ változásai címmel a Bicskei
Rendőrkapitányság munkatársai tartanak tájékoztatót a segédmotoros
kerékpárok és kismotorok KRESZ
szerinti új besorolásáról. Ez azt jelenti, hogy a motortérfogat, illetve
elektromos kapacitások besorolása
változott. A vezetői engedélyek más
szintek szerint érvényesek. A védőfelszerelések használati előírása is
változott. Tájékoztatást kapunk a
KRESZ által elírt téli felszerelésekről.

A tájékoztató a közlekedésben
résztvevők jobb biztonságát, téli
közlekedését segíti.
Előadás ideje: 2018. december
12. szerda 15.30 óra
Helye: Esterházy Iskola
Kérjük aki tud vegyen részt az előadáson.
Csákvári Polgárőrség

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2018. november 6-án Huber Jázmin
a Szabadság térre,
2018. november 14-én Capala Zsolt
Tamás a Mikes utcába,
2018. november 15-én Nagy Stella a
Szabolcs utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!
  3
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Tücsök Lovasudvar

Táborozunk, Lujzi és Szöszi, Anna és Tücsi, Blanka és Luna, Dorka és Karamell, Anna és Szirén, Pallasz és Sára, Hanna, Panka valamint Rita
„Egy igazi kis csapat vagyunk a rohanó világban” – Benedek Rita, a
bodméri Tücsök Lovasudvar vezetője
Három és fél éve nyitotta meg kapuit Bodméron a Tücsök Lovasudvar,
amely azóta lovardaként és magánszálláshelyként működik, jelenleg
harminc fiatal lovasnak nyújtva tanulási és kikapcsolódási lehetőséget. Vezetője, az agrármérnök Benedek Rita, férjével, Gáborral hat éve
döntött úgy, hogy Nagykanizsáról
ide költözve kezdenek új életet.
„Gábor szülei itt élnek a közelben, és
őt a munkája is ide köti” – mondja
Rita, aki kislánykora óta a lovak közelében él, ráadásul lovas felmenőkkel
is büszkélkedhet: egyik nagypapája
lovas huszártiszt volt, a másik pedig
kisgazda-fogattal versenyzett korábban. Rita első lovas élménye egy állatkerti emlék, amikor háromévesen
felülhetett egy póni hátára. Ahhoz a
pillanathoz köti a lovakhoz fűződő, és
azóta is meghatározó kapcsolatának
kezdetét.

„Több egyesületnél is lovagoltam, tizennégy éves koromtól pedig országos szintű versenyeken is indultam.
Díjugratásban, majd később díjlovaglásban versenyeztem” – meséli a
lovasedző, -oktató és lovas túravezető végzettséggel is rendelkező Rita.

tó közösség tagjai lettünk itt, akikre
mindig lehet számítani. A környék is
nagyon szép, és mivel az elhelyezkedése is kedvező. Több nagyváros is
elérhető közelségben van, jó a közlekedés, vendégből is volt és van elég,
hirdetnünk nem kellett sosem.”

Rita távlati céljai között szerepel a terápiás lovagoltatás elindítása, szeretné, ha tanítványi tovább fejlődnének
a versenysportban, de mindenekelőtt a képzett hobbilovasok kinevelését tartja a Tücsök Lovasudvar
elsődleges feladatának.

„Az egyetem elvégzése után Nagykanizsa mellett kezdtem lovagoltatni, akkor ott éltek édesapámék, és
a helyszín is ideális volt. Egy kis vadászházban alakítottunk ki szállást,
falusi turizmussal foglalkoztam és ott
kezdtem lovagoltatni is. Gáborral is
ott ismerkedtünk meg, és néhány év
múlva ott született meg a kislányunk
is, 2011-ben.”

A Tücsök Póniklub mára sok szép versenyeredménnyel is büszkélkedhet,
a tanulói révén. Rita kislánya, a hétéves Lujza is indul regionális versenyeken, de több, bodméri lovas is ért
már el szép eredményeket.

„Egyelőre
maradunk
családi
lovasiskola, ennek előnyeit élvezzük,
amelyek közül számomra a legfontosabb az, hogy mi egy igazi kis csapat vagyunk a rohanó világban. A
gyerekek ügyesen együttműködnek,
ami számomra is példaértékű, hiszen
nagyon fontos lenne az élet minden
területén, hogy tudjunk egymást segítve előre haladni. A lovak és ezáltal a lovassport alázatra, tiszteletre,
szeretetre, kitartó munkára nevelnek, ezért nagyon fontos jellemformáló szerepük van. Hiánypótlónak
tartom a mai életünkben. Itt senki
sem húzza ki magát a feladatok alól
és mindenki tanul valamit. Nem az a
legfontosabb, hogy megnyerjük-e a
versenyeket, hanem az, hogy látom,
a gyerekek boldogok, és ha csak egy
órára, kettőre, de itt az állatok között
kikapcsolódnak ők is. A problémáinkat, gondjainkat az istállón és a lovardán kívül hagyjuk. A ló a társunk
ebben a csodálatos sportban, nem
pedig egy eszköz, és előbb-utóbb
egymás rezdüléseiből kitaláljuk a
másik gondolatát, ezáltal megtanulunk odafigyelni egymásra. Óriási
dolog megélni, hogy az a kb. hatszáz
kilós jószág arra megy, amerre mi
szeretnénk, hogy együtt dolgozunk
egy másik élőlénnyel, együtt tanulunk, hogy engedelmeskedik nekünk,
és a hátukon végtelenül szabadnak
érezzük magunkat.”

A kislány születése után döntöttek
úgy, hogy Gábor szüleinek közelében
keresnek lovasudvar kialakítására
is alkalmas ingatlant. De a férfit, aki
élelmiszeripai áruk nagykereskedelmével foglalkozik, a vállalkozása is
ide köti. „Nagyon jó választás volt
Bodmér, a falubeliek azonnal befogadtak, mindig segítőkészek, a hivatalos ügyekben és a magánügyekben
is. Egy nagyon befogadó és összetar-

Versenyen közben Blanka, Barbi, Zsófi, Rebeka és Luna
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„A Magyar Póniklub Szövetség versenyein veszünk részt, tavaly már
tíz gyerekkel indultunk az országos
bajnokságon. Papp Zsófi, aki másfél
éve kezdett lovagolni futószár 2-es
kategóriában első helyezést ért el,
Lujzi a saját számában második lett,
Metzger Dóri pedig 3. De Metzger
Anna és Bernád Regina is szépen teljesítettek.”
Rita udvarában hét hátas várja a
gyerekeket: három póni, egy kisló és
három nagy ló. Mind a hét lovaglásra alkalmas. Rita büszke a lovaira és
nagyon büszke a gyerekekre, akiknek
az életére, fejlődésére a szülők vis�szajelzései alapján pozitív hatással
van a lovardai tevékenység. „Nálunk
a lovas foglalkozáshoz hozzá tartozik
a lovak tisztítása, almozás, etetés,
trágyázás, szerszámpucolás. A gyerekek pedig mindenben lelkesek, sosem éreztem, hogy ellenükre lenne
bármelyik munka. Ráadásul sok szülő arról számol be, hogy a gyerekek
iskolai eredményei javulnak, viselkedésükre általában pozitív hatással
van a lovas tevékenység. Egy kétéves
kislánynak ráadásul a beszédfejlődésére is nagy hatással volt, hogy rendszeres hozzák lovagolni.”
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Pályaorientációs hét
Úgy láttuk, a gyerekek jól érezték
magukat, érdemes lesz folytatni a jövőben is ezt a kezdeményezésünket.
Ismét egy szép összefogásnak lehettünk részesei, ismét megtapasztalhattuk, hogy a csákvári emberek
mekkora szeretettel fordulnak a
gyermekek felé.
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki támogatott minket!

Minden diák számára fontos a pályaválasztás, a nyolcadikosoknak pedig
központi kérdés. Próbálunk több oldalról is segíteni a döntésben.
November 7-én a szokásos felvételi
tájékoztató után különböző iskolák
képviselőivel találkozhattak felnőttek és gyerekek egyaránt. Több teremben több iskola mutatkozott be,
majd örömmel válaszoltak minden
kérdésre. Kiss Laci bácsi teával és
pogácsával még hangulatosabbá varázsolta a délutánt.
November 10-én pályaorientációs
napot tartottunk. Csákvár lakossága

nagy szeretettel támogatta a kezdeményezést, és örömmel fogadták a
gyerekeket otthonukban, műhelyükben, gépparkjukban, vállalkozásukban, vagy eljöttek hozzánk előadást
tartani. Aki esetleg kimaradt ebben
az évben, kérjük, ne haragudjon, jelezze nekünk, hogy jövőre szívesen
bekapcsolódna a programba. Örömmel vesszük!

Külön köszönet:
Alasztics Ágnes Őrnagynak, Boros
Gábornak, Farkas-Bozsik Gábornak,
Buncsák Istvánnak, Buncsák Istvánnénak, Czvikli Balázsnak, Csuta Zsolt-

nak, Dornyi Mihálynak, Dornyiné
Eigner Ágnesnek, Farkas Balázsnak,
Gere Gábornak, Győri Valériának,
Horváth Józsefnének, Ipach Ágnesnek, Juhász Mihálynak, Kaszap
Imrénének, Katonáné dr. Venguszt
Beatrixnek, Kiss Lászlónak, Kiss Rolandnak, Knausz Imrének, Kodolányi
Borbálának, Kreidl Juditnak, Majtán
Lászlónak és feleségének, Mészáros Viktornak és a tűzoltóknak,
Metlágel Imrének, Molnár Norbertnek és a mentőállomás dolgozóinak,
Nagygyőry Elemérnek és feleségének, Nagyné Sárközi Évának, Simon
Mariann-nak, Tóth Pálnak, Tyeklár
Zoltánnak,
Véber
Józsefnének,
Venguszt-Lachenbacher Andreának,
Veres Zsuzsának, Zolnai Sándornak

Gondosan megőrizzük, hogy melyik
osztály hol járt az idén, hogy a következő alkalommal új tevékenységekkel ismerkedhessenek meg.

Csőváz Kerékpáros Sportegyesület
A Csőváz Kerékpáros Sportegyesület
2014 óta működik hivatalos formában Csákváron.
A tagok egy része aktív versenyző,
akik évek óta részt vesznek a hazai
Amatőr Bajnokságban, nemzetközi
országúti versenyeken, különböző
maratonokon, és teljesítménytúrákon. Több licences versenyzőnk indul
minden évben a Nemzeti Bajnokságban is.

Az idei évben Csákvár Város Önkormányzata nevezési díjaink költségeit
50 000 forinttal támogatta. A támogatás összegét az alábbi versenyek
nevezési díjaira fordítottuk, melyeken a következő eredmények születtek.

Időfutam Országos Bajnokság (Debrecen, 2018.06.28.) Vida Zsolt 10.
hely, Dányi Pál 12. hely

MAPEI Tour de Zalakaros (Zalakaros,
2018.06.17.) Vida Zsolt 15. hely

X. Pilis Kupa kerékpáros hegyi egyéni időfutam bajnokság (Esztergom,
2018.08.26.) Pintér József 19. hely

Master Országos Bajnokság (Kincsesbánya, 2018.07.29.) Dányi Pál 71.
hely

Velence Országúti Maraton (Velence,
2018.09.15.) Pintér József 8. hely
Velence Országúti MiniMaraton (Velence, 2018.09.15.) Vida Zsolt 9. hely
Czéh Csaba 16. hely, Hessl István 26.
hely
Ezúton köszönjük Csákvár Város Önkormányzatának, hogy támogatása
által versenyzési lehetőséghez juttatta versenyzőinket.
Csőváz KSE
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Gyerekkorom vakációi

Ne csak horgásszunk,

2. rész

Itt minden kapásban benne van a majdnem 40kg-os ponty.
Elérkezett az idő, elérkezett az indulás ideje. Felszerelkezve fizikálisan,
felkészülve mentálisan, nyomába
eredtünk Fehérvárcsurgó kapitális
pontyainak és amurjainak. A tározóban él egy 35 kg-ot meghaladó ponty,
ami fénykorában volt már 39,60 kg is.
Ennek tudatában nagy volt a várakozásunk. Mindenki felkészült rá, hogy
minden kapásban benne van a kapitális egyed megfogása.
A végére kiderül, ki és mit fogott. Az
biztos, hogy életre szóló élmények
születtek.
Az első rész szomorú valósága után
vidámabb vizekre evezek, mégpedig
a közel 200 méterre elhelyezett bójámhoz. Első látásra minden kerek,
majd a tapogató letolása után elpattant a szappanbuborék. Szembesültem azzal, amiért már otthagytam
évekkel ezelőtt az 1-es 2-es állásokat:
mindenhol 20-30 cm-es iszap, puha
talaj. Sokáig próbáltam keményebb
részt keresni, de a bójázás végére be
kellett látnom, bizony itt mindenütt
ingoványos. Ám legyen, ebből kell kihozni a legjobbat. Meg kell mutatni
a leendő nagyponty horgászoknak,
hogy itt is lehet kapitális pontyokat
fogni. Szebinek elpanaszoltam, hogy
szerintem ez nem nyerő, de mindent
megteszünk, hogy maradandó emlékekkel térjen haza.

Csináltam egy magos etetést bízva
abban, hogy a halakkal kifürdetem
az iszapot, de legalább nagy részét.
Így hamarabb rátalálnak bajuszos barátaink a bevetett végszerelékeinkre.
Ha egy adag kevés, akkor másnap
még szórok utána egy nagy adagot,
majd ezután áttérek a bojlival történő etetésre.
Pár óra elteltével jött a meglepetés.
A meteorológia előrejelzése szerint
kánikula volt várható, ezzel szemben
pillanatok alatt hatalmas vihar kerekedett. Amilyen gyorsan jött, úgy
távozott. Volt benne szél, eső és minden, ami felkorbácsolta a felforrás
előtt álló vizet.
Ezután soha nem látott pontyparádé következett. Kis Vendégemnek is
jutott belőle mindjárt az elején. Első
Csurgón kifogott pontyával nyomban
megdöntötte az addigi saját rekordját. Szebi, ez még csak a kezdet, lesz
itt nagyobb is! Másnapra annyira belejött, hogy már a 10 kg-ot is átlépte, utána meg sem állt 14,20 kg-ig.
Eközben Ati és Zsombor, apa és fia
páros mérlegelte a szebbnél szebb
uszonyosokat.
Ati más csalival, más technikával teszi le a végszereléket, ami a pontyokat egyáltalán nem zavarja. Sőt! A
specialista egy etetőlapátnyi különféle összetételű bojli&tigrismag ke-

Ezután soha nem látott pontyparádé következett.
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veréket önt minden leeresztett szerelékére. Nekem eleinte furcsa volt,
de a mindenevők díjazták.
Közben megérkezett Máté fiam, aki
becsatlakozott és még amurt is fogott.
Zsombor korábbi 18 kg-os rekordját nem lépte át, de fogott egy csodálatos 17 kg-ost és számolatlanul
fektette matracra a 10+-os halakat
édesapja segítségével. A két ifjonc
dobós pecát volt kénytelen űzni. Az
ő engedélyükkel csak partról lehet
horgászni, azt is napkeltétől-napnyugtáig. Volt olyan haluk, amit már
majdnem sötétben akasztottak meg,

és mire kihúzták a fotózáshoz, teljesen besötétedett.
Így teltek napjaink, gyorsan elszaladt mind a három. Rövid értékelést
tartottunk a mindenki számára kiemelkedő eredményekről. Ati 22,10
kg, Zsombor 17 kg, Szebi 14,20 kg,
jómagam pedig 15-16 kg-os halakkal
színesítettük fotóalbumainkat.
Mindenki nagyon jól érezte magát,
Szebi igazi nagyponty horgásszá vált.
Miután hazaért és kipihente fáradalmait ezzel a pár gondolattal lepett
meg:

Meg kell mutatni a leendő nagyponty horgászoknak, …

… hogy itt is lehet kapitális pontyokat fogni.

Kis Vendégemnek is jutott belőle mindjárt az elején.
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neveljük, segítsük a felnövő nemzedéket!

Máté fiam, aki becsatlakozott és még amurt is fogott.

Szelektálás felsőfokon.

„Az iskolai évzárón tudtam meg,
hogy a legjobb és legszorgalmasabb
tanulónak Nagy Csaba felajánlotta, hogy 3 napra Fehérvárcsurgóra
elviszi horgászni. Úgy hallottam itt
nagy halakat lehet fogni. A tanárok
egyik választása rám esett. Nekem
még csak 2 éve van országos horgászengedélyem és nincs még nagy
tapasztalatom. A nagyapámmal és a
bátyámmal szoktam néha horgászni. Örültem a hírnek, még a családi
nyaralást is ehhez az időponthoz
igazítottuk szüleimmel. Vasárnap
délelőtt indultunk. Velünk horgászott

Ez korábban HOFESZ által szervezett táborban nekem is sikerült.
még Csabi fia Máté és a barátai Attila és Zsombor. Sátorban és lakókocsiban aludtunk. Ellátásunkról Csabi
felesége, Andi gondoskodott. A nagy
meleg miatt gyakran fürödtünk a
tóban. Amikor odaértünk, megkerestük az etetés helyét. Csabi nem örült,
mert 20-30 cm-es iszap volt. Ennek
ellenére már az első éjszaka sokszor
volt kapás, szinte alig aludtunk. A kapásjelző, amikor csipogott, egyszerre
riadtunk fel rövid álmunkból. Én ös�szesen 5 halat fogtam, 3 leakadt. A
legkisebb 6 kg, a legnagyobb 14,20
kg volt. Amikor a nagyot megfogtam,
Csabi kezet fogott velem és ezt mondta: ”gratulálok, üdvözöllek a nagy
halak birodalmában”. Erre nagyon
büszke vagyok. Sok képet küldtem a
családomnak a kifogott halakról. A
nagyobbik testvérem Krisztián, aki
szenvedélyes horgász irigykedett rám
és azon izgult, hogy az ő 16,60 kg-os
rekordját ne döntsem meg. Barátunk
Attila fogta a legnagyobb halat 22,10
kg-ost. Az utolsó napon már nekem
nem jött több hal, de nem bántam,
mert nagyon jól éreztem magam.
Úgy érzem, magáért az élményért is
megérte elmenni. Mire hazaértünk
nagyon elfáradtam, egész délután

aludtam. Örülök, hogy egy ilyen lehetőséget kaptam. Köszönöm a tanáraimnak, hogy lehetővé tették ezt
az élményt nekem. Külön köszönöm
Nagy Csabának, hogy bevezetett a
„nagy halak” birodalmába.”
Kedves Horgásztársaim és Olvasóink!
Kétrészes beszámolómban arra próbáltam rávilágítani, hogy horgászati
élményekkel is szebbé tehetjük a
következő generáció életét. Ne hagyjuk őket csellengeni ebben a millió
veszéllyel fenyegető világban! Foglalkozzunk velük még többet, vigyük
őket a természetbe, szervezzünk
nekik aktív programokat. Ne hagyjuk, hogy a számítógép előtt töltsék
szabadidejüket! Minél többen, minél többet foglalkozunk velük, annál
szebb gyermekkoruk lesz gyermekeinknek, unokáinknak.
Nagyon szépen köszönjük támogatóink önzetlen segítségét, nélkülük ez
nem jöhetett volna létre!
Nagy Csaba

Apa és fia páros mérlegelte a szebbnél szebb uszonyosokat.

Minél többen, minél többet foglalkozunk velük,…

… annál szebb gyermekkoruk lesz gyermekeinknek, unokáinknak.
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Képünk van róla

Schäffer Erzsébet Csákváron
A november 23-ra szervezett író-olvasó találkozónk vendége Schäffer
Erzsébet Pulitzer-díjas újságíró, író,
publicista volt. Erzsébet Ercsiben
született, ott töltötte gyermekkorának első éveit. Édesapja uradalmi
számtartó, édesanyja temesvári polgárlány. Saját bevallása szerint fiatalon többféle dologba belekezdett:
segédmunkáskodott, színházat csinált, bábozott, ugyanakkor már írni
is elkezdett. Férjével a legendás Utcaszínház megalakulásakor találkoz-

tak. Négy gyermekük született, hét
unokának örülhetnek.
Dolgozott a Gyermekünk című lapnál, majd az 1990-es évek elejétől
a Nők Lapja munkatársa. Számos
könyve jelent meg összegyűjtött írásaiból, (Utak és ösvények, Történetek
útközben) vagy az esszéregény műfajában, mint például a Hol vagy? és
a napokban kiadott Ezüstróka. Több
hangoskönyv is napvilágot látott a
szerző előadásában. Munkásságát

EGYÜTT-LÉT-KÉRDÉS
IRODALOM ÉS ÖNISMERET
2019. január 22-től 10 alkalmas irodalomterápiás
csoport indul Csákváron a Floriana Könyvtárban.
Időpont: kéthetente keddenként 17.00-19.00
Helyszín: Floriana Könyvtár, Csákvár, Széchenyi u. 8.
Várunk mindenkit,
• aki szeretne új műveket megismerni,
vagy már ismert írásokat új fényben látni
• aki szeretne olvasás és beszélgetés által többet
megtudni önmagáról
• aki szeretné szépirodalmi művek segítségével
kölüljárni saját életének egy-egy nagy kérdését
• aki szeretné megtapasztalni a csoport
és az egymásra figyelés erejét
Jelentkezés: január 19-ig
bővebb információ: Metlágelné Juhász Heni
személyesen: Floriana Könyvtár, Csákvár, Széchenyi u. 8.
írásban: mhenriett@gmail.com

több díjjal, kitüntetéssel is elismerték. Ilyen volt például A Magyar
Köztársaság lovagkeresztje (2000),
a Pulitzer-emlékdíj (2001), a Prima
Primissima díj (2009), A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2018) stb.
2011-ben a Nők Lapja Café internetes szavazás az utóbbi 10 év legsikeresebb női írói közé választotta. Egy
ízben, mikor a sikerről kérdezték,
így válaszolt: „Valahogy ott él bennem a kétely: megérdemlem én ezt
a sok mindent, amit kapok? Mert
úgy érzem, az ember nem tesz mást,
mint Üzenetet közvetít. Az író ember különösképpen. Súgást hall, és
papírra veti.” „Meg kell tanulnunk
vágyakozni az után, ami a miénk.”
Simone Weil mondatát Schäffer Erzsébet a Nők Lapjában megjelenő
írásai mottójául választotta. Szerinte
több ez egy mottónál: amiről szól,
életre szóló feladatot ad. Határtalan

empátiája, az emberek iránt érzett
bizalma, szeretete képessé teszi,
hogy a legundokabb teremtésben és
a legreménytelenebb helyzetben is
meglássa a jót. Útkeresését, tapasztalatait önzetlenül osztja meg olvasóival, írásain átsüt életigenlése. Ez
teszi őt annyira szerethetővé olvasói
körében. Ennek bizonyságául a találkozónak helyet adó házasságkötő
terem zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel, és az egy órásra tervezett
beszélgetés két órásra sikeredett. Ez
alatt az idő alatt az írónő együtt élt a
közönséggel. Senki sem akarta megtörni a lelket melengető varázst: se
az előadó, se a hallgatói.
A program az olvasók örömére dedikálással egybekötött könyvvásárlással zárult.
Sz.H.Zs.

Könyvtári
hírek
Örömmel adjuk hírül,hogy az
idei évben összesen 938 kötettel
gyarapodott a könyvtárunk. Ebből a Márai pályázaton nyertünk
153 db-ot, ajándékba kaptunk

363 db-ot, 516 könyvet pedig saját erőből és az érdekeltségnövelő támogatásból vásároltunk. Az
idén több, mint kétszeresét tudtuk beszerzésre fordítani.

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy
a Floriana Könyvtár december 22-től január 1-ig zárva tart.
Nyitás: 2019. január 2. (szerda)
„Jó könyv csodát tesz. Olyan módon működik tehát, akár a próféták. Nem vizet
változtat borrá vagy néhány cipót sok kenyérré, hanem az értő olvasót varázsolja
regénybéli alakká.” (Vámos Miklós)
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A következő gépjárművezetői tanfolyam
februárban indul a Floriana Könyvtárban
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Képünk van róla
Iskolai versenyeink
Alcsútdobozi területi Márton napi versmondó verseny
2. Pula Áron 3.a

Színházi kaland
2018. 12. 1-jén került sor a Floriana
egyesület első színházi programjára.
Csákvár Város Önkormányzata 100
000 Ft-tal és szállítással támogatta az
egyesületünk által szervezett program
megvalósulását. A program során a
résztvevő gyermekekkel megtekintettük Székesfehérvár fényeit és nevezetes épületeit. Önkéntes diákok meséltek a kissebeknek az épületekről, és
kísérték őket végig a program során.
Az est végén az Alba Régia Sport-

csarnokban bemutatott Hófehérke
musicalt nézhették meg a gyerekek.
Nagy élmény volt számukra a televízióból ismert média személyiségek
által előadott műsor, amiközben még
a legnagyobb vagányok is tátott szájal
és mély átéléssel élvezték a darabot.
A hazafelé vezető úton a karácsonyi
készülődésről és a látottakról beszélgettek a kísérőkkel. Köszönjük a város
vezetőinek a támogatást.

Területi Móra Ferenc szépkiejtési verseny eredménye
1. Varga Imola
4.a
3. Berki Emili
4.b

Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei fordulójában
6. évfolyamon: 3. helyezést ért el a Nevetős Nyelvészek csapata: Füzes
Nóra, Mohl Bíborka, Matern Gergely, Néráth Dániel
7. évfolyamon 6. lett a Négyes Rím csapata: Bordács Anna, Dravicz Levente, Király Levente, Wisnievski Máté,

Dallam AMI oszi növendék hangversenye
November 14-én rendeztük meg szokásos őszi növendék hangversenyünket, amit kis szolfézscsoportunk lelkes
énekléssel nyitott meg.
A táncosok Márton napi hagyományokat elevenítettek fel.
Ezután egyéni és kamara muzsikálással gyönyörködtették a közönséget a
jól felkészült, zenélni szerető gyerekek.

Vérpezsdítő dobolással zárult műsorunk.
Legközelebb december 15-én Tatabányán, a Vértes Agorájában szerepelnek szép számmal növendékeink,
és képviselik a DALLAM AMI csákvári
tagozatát.
Barasevichné Németh Kocsis Márta
zongoratanár

9. helyezést értek el a Magyar tarkák: Kulcsár László, Rafael Roland,
Spinhért Mátyás, Szentkereszti Balázs
12. lett a Zsalmák csapata: Czvikli Szófia, Csákány Enikő, Csákány Zsófia,
Szakács Noémi
8. évfolyam 3. helyezett lett a Kovács Alexa, Magasi Csenge, Néráth Katalin, Janky Bendegúz alkotta Mókuscickányok csapat.
Bolyai matematika csapatverseny országos döntőjében
21. helyezést értek el a döntőbe jutott 39 csapat között a Matekzsenik:
Magyarics Botond, Matern Gergely, Néráth Dániel, Szabó Kristóf.
Megyei Asztalitenisz Diákolimpián
II. korcsoportosok közt Csete Botond 3. helyezést,
IV. korcsoportban Doktor Ádám 5. helyezést, Bokodi Zsuzsa 2.helyezést
ért el.
  9
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Eseménynaptár
2018.12.1. – 2019.1.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római Katolikus Egyház
E-mail: csakpleb@citromail.hu
Honlap: http://csp.eoldal.hu
Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7.
Hivatal telefonszáma: 22-354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8.00-12.00
Ettől eltérő időpontban telefonos egyeztetés alapján.
Ilyen esetekben hívható telefonszám: 20-8232-932
Plébános: Gerendai Sándor, telefonszáma: 70-397-5935

Plébániánk elérhetőségei

Temetőgondnokság elérhetőségei

Temetőgondnok: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Cím: Csákvár, Jókai utca 7.
Telefon: 06-20-388-0625
E-mail: mediator@katonane.hu
Temetési ügyintézés: soron kívül, telefonon előre egyeztetett időpontban
Egyéb ügyek: vasárnap 17.00-19.00

A liturgia általános rendje Csákváron
Hétfő:		
Kedd:		
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

18.00 szentmise
18.00 zsolozsma és áldoztatás
7.00 szentmise
16.00 igeliturgia a Szent Vince idősek otthonában (páros héten)
18.00 igeliturgia a kórházban (páros héten)
19.00 szentségimádás a templomban
16.00 szentmise a Szent Vince idősek otthonában (páratlan héten)
18.00 szentmise a kórházban (páratlan héten)
18.00 igeliturgia
11.00 szentmise (havonta egyszer igeliturgia)

Ünnepi liturgikus rend Csákváron
December 23. advent 4. vasárnapja 11.00 szentmise
December 24. Szenteste			
16.00 pásztorjáték
					
24.00 éjféli mise
December 25. Karácsony			
11.00 szentmise
December 26. Szent István vértanú ünnepe
11.00 igeliturgia
December 30. Szent Család vasárnapja
11.00 igeliturgia
December 31. Szilveszter			
18.00 szentmise
Január 1. Mária, Isten anyja		
11.00 szentmise
Január 6. Vízkereszt			
11.00 szentmise

Református Egyház
A Csákvári Református Egyházat érintő szolgálatok esetén (temetés, keresztelés, esketés) legelőször a Lelkészi Hivatal értesítendő, mely a parókia felújítás miatt a Kálvin
Idősek Otthonban van, a Kálvin utca 11. szám alatt.
Gere Gábor József református lelkész:
06-30-380-9503
geregabor@freemail.hu
Geréné Kossa Izabella református lelkész: 06-30-688-6470
Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről mostantól a gyülekezet új honlapján
is olvashat, valamint ott megtalálható néhány fontos információ két intézményünkről, a
Kálvin Idősek Otthonáról és a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsődéről.
Honlap címünk: http://honlap.parokia.hu/lap/csakvarref/

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd
Kedd
Vasárnap		

16.00
17.00
10.00

Vasárnap		

10.00

Kórházi istentisztelet
Bibliaóra
Gyermek istentisztelet
(egy időben a felnőtt istentisztelettel)
Istentisztelet

Ünnepi istentisztelet
Advent negyedik vasárnapján, december 23-án, istentiszteletünk 15 órakor kezdődik,
majd a templom melletti udvaron folytatódik ünneplésünk, ahol megtekinthetjük a
gyülekezet tagjai által elkészített betlehemest, illetve megszólaltatják a csákvári
gyermekek a gongorát (egy gongokból álló hangszert, ami harangjátékhoz hasonlít). 16
órakor közösen megyünk át a Szabadság térre, hogy meggyújtsuk a negyedik adventi
gyertyát.

10

December 24-én, hétfőn 17 órakor kezdődik ünnepi istentiszteletünk a református
hittanosaink műsorával.
December 25-én, kedden 10 órakor kezdődik karácsony első napi istentiszteletünk, melyen megterítjük az Úrnak asztalát.
December 26-án, szerdán 10 órakor kezdődik karácsony másodnapi istentiszteletünk, melyen ünnepi legátusunk szolgál, és megterítjük az Úrnak asztalát.
December 31-én, hétfőn 10 órakor tartjuk az óévi ünnepi istentiszteletünket, majd
másnap újév első napján szintén 10 órakor.

Egyházfenntartói járulék befizetésének lehetősége:

- az egyházközség CIB Banknál vezetett, 10700093-70097689-51100005 számú
bankszámlájára történő utalással (kérjük, hogy a közleményben tüntesse fel nevét,
lakcímét és az egyházfenntartás kifejezést)
- csekken, mely megtalálható a templom mindkét bejáratánál, illetve elkérhető
presbitereinktől és a Kálvin Idős Otthon irodájából
- személyesen a Kálvin Idősek Otthona irodájában, hétfőtől péntekig 9-12
Az egyházfenntartói járulék összegét a 2018-as évre a presbitérium 6000 Ft-ban
állapította meg.

Evangélikus Egyház
DECEMBER

2. 11.00 Advent 1. vasárnapja, családi úrvacsorai istentisztelet
9. 11.00 Advent 2. vasárnapja, istentisztelet
10-11-12. 17.00 Adventi esti istentisztelet.
Igét hirdet dr. Szabó Lajos rektor (hétfő-szerda)
16. 11.00 Advent 3. vasárnapja. istentisztelet
16. Adventi gyertyagyújtás az evangélikus gyülekezet szolgálatával
15.30 áhítat a templomunknál
16:00 lámpás felvonulás a Szabadság térre, városi ünneplés

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND
23. Advent 4. vasárnapja - Istentisztelet
24. 18.00 Szenteste - Istentisztelet a hittanosok, az ifjúság és az énekkar szolgálatával (hétfő)
25. 11.00 Karácsony ünnepe - Úrvacsorai istentisztelet (kedd)
26. 11:00 Karácsony 2. ünnepe - Úrvacsorai istentisztelet;
igét hirdet: D. Szebik Imre püspök (szerda)
30. 11.00 Karácsony utáni vasárnap - Istentisztelet
31. 18.00 Óév - Istentisztelet (hétfő)

JANUÁR

Jan. 1. 11.00 Jézus névadásának ünnepe - Úrvacsorai istentisztelet
Jan 6. 11.00 Vízkereszt ünnepe - Úrvacsorai istentisztelet

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Péntek
17.00 bibliaóra
Péntek 18.00 kóruspróba
Vasárnap
11.00 istentisztelet
Vasárnap
17.00 konfirmációs előkészítő óra
Felhívjuk kedves Testvéreink figyelmét, hogy istentiszteleteinket követően lehetőség lesz az egyházfenntartói járulék befizetésére. Köszönjük, hogy hozzájárulnak az
egyházi szolgálat fenntartásához, gyülekezetünk működéséhez!
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”.” (2Korinthus 9,7)
„Ím, jászlad mellett térdelek, Ó, Jézus, üdvösségem. Elhoztam minden kincsemet,
Mit ingyen adtál nékem: A szívem, lelkem, életem, Ó, fogadd tőlem kedvesen, Ne
szolgáljon, csak téged.
Te megszülettél énnekem, Még akkor nem is éltem. Kiválasztottál engemet, És földre
jöttél értem. Még meg sem alkotott kezed, És Lelked már elvégezett Az én üdvömre
mindent.
Csak egyet, egyet kérhetek. Egy égi jóra várok: Hogy a szívemben végy helyet, Ó, Jézus,
bárhol járok. Tedd jászladdá a szívemet! Jer, térj be, és betér veled Az öröm égi fénye!”
(Evangélikus Énekeskönyv 161., Paul Gerhardt éneke)

December hónap igéje:

„Amikor a bölcsek meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük.”
(Máté evangéliuma 2, 10)

Istentől megáldott karácsonyi ünnepet, és kegyelemben gazdag új esztendőt kívánunk!
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Hirdetések
SZERETETTEL VÁRJUK

ÚJ CSÁKVÁRI
TÖLTŐÁLLOMÁSUNKON

Csákváron kizárólag nálunk érhetőek el az OMV prémium minőségű
üzemanyagai. Várjuk szeretettel az új OMV töltőállomáson:
8083 Csákvár, Széchenyi út 82.
www.omv.hu

OMV-LP-Csakvar-AD-225x293-HU.indd 1
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Hirdetések
Ácsmunkákat teljes körű
kivitelezéssel vállalok
• héjazat csere
• új szerkezet

• kisebb faházak
• gipszkartonozás

MIKE RÓBERT

Tel.: 0620-9926-672
E-mail: robert.mike8083@gmail.com

Csákvár-Gánt Tv

DECEMBER HAVI MŰSORA
6. cs.
18:00
Mese-Vár Óvoda átadása
Szennyvízhálózat lakossági fóruma
10. h.
18:00
Advent 1. vasárnapja
13. cs. 18:00
Testületi ülés
17. h.
18:00
Mikulás
20. cs. 18:00
Advent 2. vasárnapja
24. h.
18:00
Advent 3. vasárnapja
27. cs. 18:00
In memoriam Bódi László - Cipő
31. h.
18:00
Schäffer Erzsébet író-olvasó találkozó
3. cs.
18:00
Szennyvízhálózat lakossági fóruma (ism.)
Testületi ülés (ism.)
7. h.
18:00
Advent 4. vasárnapja
10. cs. 18:00
Iskolai ajándékműsor

December
December
December
December
December
December
December
December
Január
Január
Január

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

VÁROSI ESEMÉNYEK
DECEMBER
Minden eddigi és leendő ügyfeleimnek
békés, boldog ünnepeket kívánok!

9. 16.00 2. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
14.
Varga László: A csákvári tehénpásztor • Csákvár Emlékház
14. 17.30 Réti László író-olvasó találkozó • Floriana Könyvtár
16. 16.00 3. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
19. 18.00 Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)
Karácsonyi koncert - fellépők: Viszló Boglárka, Farkas Zoltán,
Keresztes Olivér, Keresztes Krisztián

Angol Rózsa Használtruha bolt

ENGEDMÉNYES
RUHA- ÉS JELMEZ VÁSÁR!

-50%

• Baba és gyermekruhák
• Férfi-, női ruházat
• Jelmezek gyermek- és felnőtt méretben

21.
Wilhelm Drost: Esterházy Péter német barátja • Cs. Emlékház
21. 17.00 Iskolai ajándékműsor • Esterházy Iskola tornaterme
23. 16.00 4. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér

JANUÁR
12.
19.

• Lakástextília:
o asztalterítők, dekoranyagok
o sötétítők, függönyök
o ágyneműk, plédek

Január 19. (szombat) 900- 1600

Doni megemlékezés • Szabadság tér
Magyar Kultúra Napja • Szanatórium Kultúrterme

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Helyszín: Csákvár, Kertész u. 15.
Tel.: 06-20 22 99 242 Tisztelettel és szeretettel: Árki Tünde

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Bakonyi Sándor temetésén részt
vettek és gyászunkban osztoztak.
Testvére és családja

LACI BÁCSI KONYHÁJA

Gyászoló család

Legyen a vendégünk, mi mindent elkövetünk, hogy elégedett legyen!
Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is!
Étlapunk megtekinthető a www.oregtolgy.hu oldalon.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Ugrics József temetésén részt
vettek és sírjára virágot helyeztek.

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

Gyászoló család

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

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik édesanyám, Tillinger Béláné temetésén részt vettek és sírjára virágot helyeztek.
Gyászoló család
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APRÓHIRDETÉS
Számítógépek szervizelése, karbantartása. Tel.: +36-70-548-1602

Csákvári-Bodméri Hírmondó
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: január 2.
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