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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Képviselő-testületének írá-
sos tájékoztatója.

 
Szebik Károly, evangélikus lel-
kész újévi gondolatai.

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

2018. december 20-án került sor az 
új Közösségi Tér és Könyvtár alapkő 
letételére. Illés Szabolcs polgármes-
ter ünnepi beszédében kiemelte, 
hogy közintézmény építésére 20 éve 
nem volt példa Csákvár életében, így 
a beruházás mindenképpen törté-
nelmi jelentőségű városunkban. Az 
új épület a XXI. századnak megfele-
lő, multifunkcionális közösségi tér 
és könyvtár lesz, mely ugyanakkor 
illeszkedik a kisváros polgárias város-
központjába, a településképi arculat-

ba, ötvözve a régi és a modern stílus-
jegyeket. A komplexum két épületet 
foglal magában, a Láng-házban klub-
szobák, kisebb előadók kerülnek ki-
alakításra, míg a 900 m2-es főépü-
letben kerül elhelyezésre a könyvtár, 
valamint a 300 fő befogadására al-
kalmas multifunkcionális közösségi 
tér, ahol színházterem, előadóterem, 
illetve kiállítóterek is helyet kapnak. 
A beruházás tisztán hazai forrásból 
valósul meg, melyhez Magyarország 
Kormánya 602 millió forint támo-

kedv találhat otthonra, és ha jó kedv-
vel végezzük munkánkat, a bőség 
sem kerül el minket. Külön felhívta a 
figyelmet a Láng-ház megtartásának 
fontosságára, mely a település ikoni-
kus épülete, az új építménynek pedig 
minden bizonnyal a lelke lesz.

Tonka Emil emléktúra: Csákberényből indul
Marjay Tamás emléktúra: Gántról indul
Wack Géza emléktúra: Csákvárról indul

A túrák a Kotlóhegyre érkeznek, ahol tábortűzzel és melegítő itallal vár-
juk a résztvevőket. Ezután a csoport közösen tovább lovagol a csákvári 
Huszár emlékműhöz, 16:00-kor gyertyagyújtással emlékezünk az utolsó 
magyar huszárütközetre.
További információk Magosi Istvántól kérhetők. Tel: 20-353-3382

A Csákvári Lovasbarátok 
Köre Egyesület

a Kotlóhegyi csata emlékére lovastúrákat 
szervez január 26-án

Letették az új Közösségi Tér 
és Könyvtár alapkövét

gatást nyújtott, továbbá az Önkor-
mányzat saját erőt is biztosít a pro-
jekt sikeres megvalósításához.
Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, 
országgyűlési képviselő beszédében 
kiemelte, hogy az új épületben a 
Himnusz gondolatainak eleje, a jó-
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Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. december 
14. napján tartotta rendes ülését. Az 
ülés elején tájékoztató hangzott el a 
két ülés között végzett munkáról. 

Elfogadásra került a településren-
dezési eszközök véleményezési do-
kumentációja, ezt követően a Kép-
viselő-testület módosította a nem 
közművel összegyűjtött háztartási 

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. december 
11. napján tartotta az év utolsó ren-
des ülését, amelyen a két ülés között 
végzett munkáról szóló jelentés el-
fogadása után a helyi adók változat-
lanul hagyása mellett foglalt állást a 
Képviselő-testület.

Ezt követően döntés született a Kép-
viselő-testület 2019. évi munkater-
véről, valamint a Képviselő-testü-
let elfogadta a pályázatokról szóló 
aktuális havi tájékoztatót, továbbá 

szennyvíz begyűjtésével kapcsola-
tos közszolgáltatás kötelező igénybe 
vételéről szóló 14/2017. (X. 26.) ön-
kormányzati rendeletet. Döntés szü-
letett a Képviselő-testület 2019. évi 
munkatervéről és az orvosi ügyeleti 
ellátás szolgáltatási díjának 10%-os 
emeléséről, valamint az Önkormány-
zat 2018. évi belső ellenőrzési jelen-
téséről.

Képviselő-testületi hírek – Csákvár

Ülésezett a bodméri képviselő-testület

áttekintésre kerültek a 2019. évi ren-
dezvények. 

Határozat született a TOP-1.1.1-
15-FE1-2016-00016 projekt támo-
gatásának visszafizetéséről és a 
Csákvári Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodása VI. módosí-
tásáról, valamint a hulladékkezelési 
közszolgáltatás biztosítására közbe-
szerzési eljárás előkészítéséről.

A Képviselő-testület döntött a tulaj-
donában lévő Szent István utca 1./D 

Január 26.   Gesztesi vár Táv: 13 km
(Kőhányás – Gesztes – Vérteskozma – Máriakép – Csákvár)

Február 16. Gerecse Vértestolna Táv: 16 km
(Tatabánya – Vértestolna – Tatabánya) autóval Tatabányáig

Március       Szemét szedés a többi civil szervezettel együtt 
(Pro Vértes Nonprofit Zrt. szervezésben)

Március 16. Csókakői vár Táv: 17,3 km (Csákberény – Csókakő – Mór)
Április         Békanász túra a Csíkvarsai réten Táv: 10 km
Április          Túra bot bejárató túra  (két útvonallal Táv: 10 km, 17 Km) 

(Szervezők: Vaskapu Hagyományőrző Egyesület és Lovasbarátok 
Köre Egyesület és a CSTE)

Május 1.      Margó néni Napfelkelte túrája Táv: 5 km
Május 11.    Paprikás Krumpli a Vértesben  Táv: 10 km (Bográcsban fogunk főzni)
Május 25.   Gerencsér vár  Táv: 24 km 

(Mór – Gerencsér vár – Mindszentpuszta - Gánt)
Június          Eger (Buszos)
Június          Bicikli túra a Vértesben  Táv: 40 km 

(Kőhányás-Csáky vár, Cicahomok, Vértesszentkereszt)
Augusztus   Éjszakai csillag túra  Táv: 10 km
Szeptember 7-8.  Mecsek (Buszos) Orfű – Pécs , Pécsi TV torony
Szeptember 15. Szabó Laci bácsi túra (két útvonallal Táv: 14 km, 21 Km)
Október       Őszi „sétabot sétáltató” túra  (két útvonallal Táv: 10 km, 17 Km) 

(Szervezők:Vaskapu Hagyományőrző Egyesület és Lovasbarátok 
Köre Egyesület és a CSTE)

November  Vitány vár  Táv: 13 km (Kőhányás – Gesztes – Vitány vár – Szárliget)
December 7.    Mikulás túra
December 29.  Ünnepi túra

Szeretettel vár mindenkit a CSTE csapat!

2019. évi
túraprogram

PROGRAMOK
• aki vállalja - jégtánc  

• ügyességi versenyek különböző korosztályoknak
•  egész nap zene

• egész nap hatalmas tábortűz
• melegedő sátor forró tea, 

forralt bor fogyasztási lehetőséggel
• este megvilágított jégkorizási lehetőség

Ezúton is meghívunk és vendégül látunk 
minden kilátogatót egy tányér forró gulyásra.

Már sokan várják!

Tervezett ideje február első fele, majd ha fagy...

Rendezők: 
Kiss László és a 

Vaskapu Hagyományőrző Egyesület

Rendezvény fővédnöke: 
Illés Szabolcs polgármester úr

Terveinket és a rendezvényt 
csak az időjárás kedvezőtlen alakulása

 hiúsíthatja meg.
További információt a facebookon, 

plakátokon és szájról szájra 
terjesztjük!

épület 1. szám alatti lakással kapcso-
latos kérelemről, elutasító határozat-
ban foglalt állást az orvosi ügyeleti 
ellátás szolgáltatási díjának emelésé-
ről, továbbá bővítette az önkormány-
zat tulajdonában álló bérelhető esz-
közök listáját.

Legutoljára a Közösségi Tér és Könyv-
tár, valamint az Ébner-ház építési be-
ruházásával összefüggő adólevonási 
jogról és önellenőrzés lefolytatásáról 
fogadott el tájékozatót a Képviselő-
testület.

Zárt ülés keretében született döntés 
a „Csákvár Ifjúsága Díja” elismerő cí-
mek adományozásáról és a Németh 
László kitütető címre történő felter-
jesztésről.

A Képviselő-testület nyilvános ülé-
sén készült felvétel a Csákvári TV-ben 
látható, míg a nyilvános ülés jegyző-
könyve az önkormányzat hivatalos 
honlapján (www.csakvar.hu) olvas-
ható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Felülvizsgálatra került a köztemetőre 
vonatkozó díj, amelyet a település-
vezetés változatlan formában kíván 
hagyni. A Képviselő-testület a „Csa-
padékvíz elvezetési feladatok megol-
dása I. ütem” elnevezésű közbeszer-
zési eljárásban győztes kivitelezőt 
hirdetett, majd az Új utca kialakításá-
val kapcsolatban hozott döntéseket, 
végül felkérte a Hivatal, hogy Ma-
gyarország Kormánya által biztosított 

téli rezsicsökkentés keretén belül 
tűzifa beszerzéséhez legalább három 
ajánlatot kérjen be.

Az ülés jegyzőkönyvét Bodmér Köz-
ség Önkormányzata hivatalos hon-
lapján (www.bodmer.hu) és – ügy-
félfogadási időben – a Faluházban 
elolvashatják az érdeklődők.

Katona László
polgármester
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December 8-án egy vetítésekkel, vi-
deo bejátszásokkal, gyermekkórus-
sal   színesített koncerttel tisztelgett 
zenekarunk, az 5 éve, méltatlanul 
korán elhunyt énekes, szövegíró, a 
magyar zenei élet egyik kiemelkedő 
alakja előtt. Bár a kismadár elrepült, 
a lovacska elszaladt s már csak a 
csend beszél tovább, Cipő szellemi-
sége dalain keresztül mindig közöt-
tünk marad. Köszönet Nektek – az Ő 
nevében is – a teltházas koncertért, 

Meghívásunkra a Floriana Könyvtár-
ba látogatott 2018. december 14. dr. 
Réti László, a krimik nagymestere. 
A közönségtalálkozón megtudtuk, 
hogy korábban rendőrnyomozó, sőt 
rendőrkapitány is volt. Krimijeihez 
gyakran az életből vesz sztorikat, 
szituációkat vagy karaktereket. 1972-
ben született. Az általános iskolát 
Gyömrőn végezte, gimnáziumba 
Monorra járt.  A Rendőrtiszti Főisko-
la után Szekszárdra került a megyei 
főkapitányságra, elvégezte Pécsett a 
jogi egyetemet, később Budapesten 
a XIV. kerületi Rendőrkapitányságot 
is vezette.
Arra a kérdésre, hogy miért is kezdett 
el írni, egyszerű választ adott: „Azért 
kezdtem írni, mert szórakoztatott. Ez 
egy hobbi. Van, aki horgászik, van, 
aki barkácsol – én írok. A családom 

amely az önkormányzat támogatásá-
val valósult meg.
Köszönet illeti Peidlné Takács Edit 
barátunkat a csodálatos zongorajáté-
kért. Kunstárné Irénkét a kórusveze-
tésért és a mi csodálatos gyerekkóru-
sunkat: Király Maját, Király Reginát, 
Barócsi Ámort, Czipóth Vikit, Géber 
Lénát, Majtán Mírát, Magasi Hangát, 
Böjte Tímeát, Boros Bálintot, Boros 
Csengét, Takács Annát, valamint szü-
leiket. 
Találkozzunk a következő koncertün-
kön! Csámborgó Zenekar

Cipo emlékest

Képünk van róla

Az idén is nagy izgalommal készül-
tünk a karácsonyra, az egész dec-
embert áthatotta az ünnepvárás. Az 
adventi gyertyagyújtások egyre köze-
lebb hoztak minket a szeretet ünne-
péhez.

A kisebbek meghitt hangulatú raj-
zokkal készültek, a nagyobbak pedig 
Sándor bácsi vezetésével még barát-
ságosabbá varázsolták az iskolát.

December 6-án a Mikulás krampu-
szai társaságában minden tanterem-
be bekopogott, és nem csak a példás 
magaviseletű tanulóknak osztogatott 
szaloncukrot és mogyorót. 

A negyedikesek és a hatodikosok 
lelkesen próbálták műsorukat, míg 
végre elérkezett a december 21-e, az 
év utolsó tanítási napja, ami mindig 
egyben a karácsonyi ajándékműsoré 
is. A Dallam Alapfokú Művészeti Is-
kola gyönyörű zenével tette még va-
rázslatosabbá a műsort. A néptánco-
sok karácsonyi történetet adtak elő.

Szívhez szóló előadással próbáltuk 
megköszönni azt a sok jót, amit az 
év során kaptunk a szülőktől, hoz-
zátartozóktól, vállalkozóktól, az ön-

kormányzattól, civil szervezetektől, 
Csákvár lakosságától. Külön köszön-
jük azokat a felajánlásokat is, amiket 
erre az ünnepre adtak nekünk: a gyö-
nyörű fenyőfát (anonim), a szereplő 
gyerekeknek csokoládét az önkor-
mányzattól, üdítőt a Csákvárkúttól, 
sós finomságokat a Csuta Cukrász-
dától, gyümölcssalátát Kiss Lászlótól, 
ásványvizet Nagy Sándortól, hangfa-
lakat Zolnai Sándortól kaptunk.

Örömökben gazdag, boldog új esz-
tendőt kívánunk mindenkinek!

Adventi készülodés az iskolában

szeme előtt vagyok, otthon ülök, írás 
közben kis helyet foglalok, nem csi-
nálok koszt, és még csak pénzbe sem 
kerül. Szóval igen praktikus hobbi. 
Eleinte Marcus Meadow álnéven je-
lentek meg a könyveim. Számomra 
az írás során nagyon fontos a hiteles-
ség és a pontosság. Kínosan ügyelek 
a részletekre és a háttérre, ami leg-
alább akkora jelentőséggel bír, mint 
maga a sztori. Rendszerint elsőként 
a történetet találom ki, aztán mögé 
teszek egy olyan hátteret, ami en-
gem érdekel, és működtetni tudja a 
mesét. A kandahári fogoly története 
így került Afganisztánba, a Könnyek 
városa sztorija pedig Oroszországba. 
Ha olvasol tőlem valamit, akkor nyu-
godt lehetsz, mindennek utánanéz-
tem.”
Mikor a terveiről kérdeztük, elárulta, 
hogy az írás mellett szeretne valami-
lyen oktatást – képzést szervezni a 
regényírás alapjairól, mivel őt is több 
feltörekvő írópalánta keresi meg vé-
leményért, tanácsért.
Nagyon jó hangulatú estét töltöttünk 
együtt, izgalmas volt megismerni 
az író mögött rejlő embert. Bátran 
ajánljuk a könyveit!

Vendégünk volt Réti László
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Képünk van róla

Csákvár Város Önkormányzata által 
szervezett adventi rendezvénysoro-
zat segítette a város lakosságának 
testi, lelki és szellemi feltöltődését a 
karácsonyt megelőző ünnepi időszak-
ban. A programok a TOP-5.3.1-16-
FE1-2017-00015 jelű projekt kereté-
ben valósulhattak meg. Illés Szabolcs 
Polgármester úgy fogalmazott: „A 
csákvári adventi programjainkkal al-
kalmat kívánunk adni, hogy ki-ki a 
családján túl szélesebb közösségben 
is készülhessen az ünnepre.”

Mivel advent az örömteli várakozás 
ideje, ehhez méltóan négy héten át, 
vasárnaponként városunk főterén szí-
nes programkínálattal vártuk a tele-
pülésen élőket és ide érkezőket.

(A december 2-i első gyertyagyúj-
tásról előző lapszámunkban írtunk 

bővebben.)
December 6-án Mikulás ünnepségre 
került sor, melyen a Pódium Színpad 
tagjai szórakoztatták a gyerekeket. Az 
óvodások és iskolások rövid műsorral 
lepték meg a Mikulást, akitől minden-
ki ajándékot kapott.
December 9-én a polgármester úr hi-
vatalos köszöntője után meggyújtotta 

a városi adventi koszorú 2. gyertyáját, 
majd a Gyémánt Gospel kórus kará-
csonyi műsorát hallgathattuk meg. Ezt 
követte Sólyom Tamás és Revuczky 
Nóra „Földre száll a hóember” című 
gyermekműsora. Mindeközben 16 és 
18 óra között folyamatosan adventi 
kisvonat járt a városban. A rendez-
vényt, az elsősorban a fiatalabb ge-
neráció körében ismert Herceg (Her-
ceg Dávid) koncertje zárta. A fellépés 
nagy sikerét az is bizonyítja, hogy az 
előadóval rengetegen akartak közös 
képet készíteni.

A harmadik adventi vasárnapon, 
december 16-án az evangélikus gyü-
lekezet kórusa, a Harmonia Floriana 
adott műsort, miközben Szebik Károly 
evangélikus lelkész meggyújtotta a 
harmadik, azaz az öröm gyertyáját. 
Folytatásként a Kalamajka Bábszín-
ház lépett színpadra, akik közel egy 
órán keresztül a „Téli mese” című 
bábelőadással szórakoztatták a gyer-
mekeket. A délután lezárásaként a 
felnőttek kedvence, Szabó Ádám kon-
certezett. Az énekes-harmonikás fan-
tasztikus hangulatú fellépésén régi és 
mai slágereket is előadott, melybe a 
közönség is bekapcsolódhatott.

Városunk adventi rendezvénysorozata
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Képünk van róla

Az utolsó adventi gyertya meggyúj-
tására december 23-án került sor. A 
negyedik vasárnapon a református 
templom udvarából indult fáklyás 
felvonulás, ami a város főterére ér-
kezett. A Református Egyházközös-
ség nevében Geréné Kossa Izabella 
nagytiszteletű asszony, valamint a 
református egyház gondnoka, Baross 
Botond mondta el adventi gondolata-
it. A lelkész asszony meggyújtotta  a 
város koszorúján a szeretetet jelké-
pező negyedik gyertyát. Ezt követte 
a Portéka Színpad „Decemberi csil-
lagok” című bábelőadása. Dinnyés 
István és Szijjártó Márta varázslatos 
és egyben vidám mesét adott elő, 
melybe a gyermekeket is bevonták. 
Adventi rendezvénysorozatunk meg-
koronázásaként Vastag Csaba lépett 
fel sztárvendégként, aki kiszeneka-
ros koncertjével felpezsdítette a kö-
zönséget. Kicsik és nagyok egyaránt 

tapsviharral és kiabálással fogadták 
az országszerte ismert énekest. A fan-
tasztikus hangulathoz hozzájárult az 
is, mikor Csabi a közönség közé ug-
rott, megénekeltette őket, majd, el-
véve Majorné Kiss Mónikától, a város 
operatőrétől a kameráját, saját, rög-
tönzött klipforgatásba kezdett. Az egy 
órás koncert alatt Csabi felhívott több 
fiatalt is a színpadra, hogy vele együtt 
énekeljenek, táncoljanak. Többektől 
kölcsönvéve a telefonját közös képet 
csinált egy-egy dal közben. A koncert 
után tőle autogramot és fotókat kér-
tek a rajongók.

Mind a négy adventi vasárnapon a 
város fiataljainak kézműveskedésre 
volt lehetősége a fedett sátor alatt, 
valamint a 14 éves kor alatti gyerme-
keknek minden alkalommal ajándék 
kürtöskaláccsal, sült gesztenyével 
kedveskedtek a szervezők. A hideg el-

len Kiss Laci bácsi jóvoltából forró teá-
val és forralt borral védekezhettünk. A 
programok alatt pedig a kézművesek 
portékáit is megvásárolhattuk. A kel-
lemes időtöltést segítette a fényfestés 
és az egész Szabadság teret betöltő 
zene, melyet a hangosítók biztosítot-
tak az egyes programok között.

Köszönjük mindazoknak, akik jelenlé-
tükkel megtisztelték a rendezvényt. 
Valamint azoknak, akik valamilyen 
formában hozzájárultak a programso-
rozat sikeréhez. Bízunk benne, hogy 
örömteli, emlékezetes volt az adven-
ti időszakuk, és áldott, békés ünnepi 
időszakban volt részük! Csákvár Város 
Önkormányzata nevében egészség-
ben, sikerekben gazdag új évet kívá-
nunk mindenkinek. 2019-ben is szere-
tettel várjuk Önöket programjainkon!

Szakál Borostyán
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ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Péntek  17.00 bibliaóra
Péntek  18.00 kóruspróba
Vasárnap 11.00 istentisztelet
Vasárnap 17.00 konfirmációs előkészítő óra

Január hónap igéje:
Isten ezt az ígéretet adta:
„Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a 
földdel megkötök.” 
(Mózes 1 könyve 9, 13)

Eseménynaptár
2019.1.1. – 2.28.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébániánk elérhetőségei

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

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:  18.00 szentmise
Kedd:  18.00 zsolozsma és áldoztatás
Szerda:    7.00 szentmise
Csütörtök: 16.00 szentmise (páratlan hét) vagy igeliturgia (páros hét

a Szent Vince idősek otthonában
  18.00 szentmise (páratlan hét) vagy igeliturgia (páros hét) a kórházban
  19.00 szentségimádás a templomban
Szombat: 18.00 igeliturgia

      Vasárnap: 11.00 szentmise (havonta egyszer igeliturgia)

Református Egyház
A Csákvári Református Egyházat érintő szolgálatok esetén (temetés, keresztelés, eske-
tés) legelőször a Lelkészi Hivatal értesítendő.
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 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   16.00 Kórházi istentisztelet
Kedd   17.00 Bibliaóra
Vasárnap  10.00 Gyermek istentisztelet 

(egy időben a felnőtt istentisztelettel, a Kálvin Idősek 
Otthona társalgójában)

Vasárnap  10.00 Istentisztelet
Az ökumenikus imahét alkalmait  január utolsó hetén tartjuk. 

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 presbi-
tereinktől és a Kálvin Idős Otthon irodájából
• személyesen a Kálvin Idősek Otthona irodájában, hétfőtől péntekig 9-12

Evangélikus  Egyház
JANUÁR
20. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
20 – 25. Csákvári ökumenikus imaheti alkalmak minden este 18 órakor
27. 11.00 istentisztelet(vasárnap)

FEBRUÁR
3. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
10. 11.00 Istentisztelet
17. 11.00 Istentisztelet – házasok és szerelmespárok megáldása (vas.)

E-mail: csakpleb@citromail.hu
Honlap: http://csp.eoldal.hu

VÁROSI ESEMÉNYEK
JANUÁR
12. 14.00  Doni megemlékezés • Szabadság tér
16. 18.00  Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

 Lelkes István - A Lelkes művészcsalád
19.               Magyar Kultúra Napja • Szanatórium Kultúrterme
23. 18.00  Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

 Koszka Attila - Beszédes földrajzi nevek és jellemző gombaviláguk a Vértesben
25. 16.00  Vértes, a huszárok Doberdója - kiállítás • Vértes Emlékház
30. 18.00  Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda) 

dr. Simon Kornél - Hit és gyógyítás

FEBRUÁR
1.   17.00   Hujber Edit: A huszár, a huszárló és Széchenyi • Vértes Emlékház
6.   18.00  Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Pro Régió - A Vértes Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyv bemutatása
13. 18.00  Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

 dr. Gellén János - Modern diagnosztikai módszerek a terhesgondozásban
20. 18.00  Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

 Székely Sándor - Bondajko és Onejka verseskötet
22.  8.00   Iskolai farsang • Esterházy Iskola
27. 18.00  Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Boros Ferenc és Takács Sándor - Bányász diákhagyományok ápolása

Ökumenikus imahét
Január 20-25.

Vasárnaptól péntekig minden este 18.00 órai kezdettel
kerül megrendezésre a három helyi felekezet templomában.

Részletekről a templomi hirdetésekben tájékozódhatnak.

Karácsonyi műsor a katolikus templomban.
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 Zsolt 34, 15b:
15 Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, 
törekedj békességre, és kövesd azt! 
Áldjuk az Urat, mert irgalmas – és be-
széde megmarad örökké!

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisz-
tusban!

Jó néhány éve már, hogy az újeszten-
dőt az Útmutató évi igéjével kezdjük. 
Egy ige, amely meghatározója, mot-
tója lehet a gondolatainknak, a dol-
gainkhoz, feladatainkhoz, kapcsolata-
inkhoz való hozzáállásunknak. Mint 
amikor a kicsiny kovász megkeleszti 
az egész tésztát, vagy a süteménybe 
került színezőanyag az egész tésztát 
átszínezi.

Törekedj békességre, és kövesd azt! 

Egyszerű felszólítás, világos utasítás. 
Lenne akkor, ha nem tudnánk, hogy 
ez eredetileg egy héber szöveg, ami-
nek a pontos fordítását nem lehet 
egyszerű szavakkal visszaadni.

A törekedj-nek fordított szó kérést, 
törekvést, lelkesedést is jelent, de 
például az Isten felkeresését is jelenti. 
A kövesd ige pedig utána szaladást, ül-
dözést, kergetést, felkeresést is jelent.

Törekedj békességre, és kövesd azt! - 
így szól a legújabb fordítású Bibliánk-
ban ez az ige. Ha valóban csak ennyiről 
lenne szó, azt gondolhatnánk, hogy 
egyszerűen csak kerülnünk kellene a 
veszekedéseket, a konfliktusokat.

Sokszor eszembe jut a facebook-on 
megjelent szöveg, amikor egy idegen 
kérdezi a bölcs mestert:
– Mester, mi lehet a békességed titka?
– Ne vitatkozz idiótákkal.
– Én nem hiszem, hogy ez lenne a ti-
tok.
– Igazad van –  mondta a mester…
Néha valóban az a megoldás, hogy 
nem szabad, nem érdemes vitába bo-
csátkozni. Bölcsesség kell ahhoz, hogy 
az ember fel tudja ismerni ezeket a 
helyzeteket.

Ám a békesség nem merülhet ki a 
békétlenség hiányában. Nem beszél-
tem még az igénk kulcsfogalmáról, a 
békességről. Az ószövetségi Shálóm 
kifejezés nagyon gazdag tartalmú és 
jelentésű szó. A szó töve tökéletest, 
befejezettet, sértetlent, egészet, 
egészségest jelent.

A shálóm jelenti a zavartalan, töké-
letes életet, jelenti a gyarapodást, a 
boldogulást anyagi és lelki értelem-
ben egyaránt, egyéni és közösségi 

Újévi gondolatok
 Az evangélikus Bibliaolvasó „Útmutató” 2019-es évi igéjével

értelemben is. A shálóm jelenti a jó 
viszonyt és egyetértést, személyek, 
családok és népek között is; a csalá-
don belül a férj és a feleség között, 
valamint Isten és ember között. A 
shálómnak mint békességnek nem 
a háború az ellentéte, hiszen a győz-
tes kimenetelű csatát is shalómnak 
hívják. A shálóm ellentéte az, ami az 
emberek közti jó viszonyt, az emberek 
boldogulását gátolja, akadályozza. 

A zsidók ezzel a szóval köszöntik egy-
mást: shálóm löká, shálóm alekchem; 
illetve a az apostoli köszöntésben 
a „kegyelem nektek és békesség”-
ben ugyanerre a békességre gondol, 
ugyanezt a békességet kívánja az 
apostol a levél hallgatóinak és olva-
sóinak.

Mi tehát ez a bibliai békesség? Egy 
igehirdető rendezett viszonyként 
magyarázta a híveinek. S való igaz: 
Gyökössy Bandi bácsi is azt tanította, 
hogy az egészséges lelkületű ember 
egészséges kapcsolatban van a hár-
massággal: kapcsolatban fölfelé: az 
Istennel, kapcsolatban kifelé: az em-
bertársaival, és kapcsolatban befelé: 
önmagával.

Vagyis ez a békesség, és ez az ige, 
amelyet most az idei új évre, 2019-re 
kapunk, nem kényelmes hátradőlésre 
biztat, hogy egyszer majd valahogyan 
legyen béke körülöttünk. Nagyon is 
aktív felszólítást kaptunk: keresd, ku-
tasd a békességet, a rendet, az egész-
séges viszonyt istennel, embertársa-
iddal, és önmagaddal, s üldözd azt!

Ugye, így már nem is olyan kényelmes 
és megnyugtató ez a felszólítás. Ke-
resd, és üldözd, törekedj és fáradozz 
érte, amíg csak el nem éred!

Bocsánatot kérek, hogy 2019. január 
elsején kora reggel bibliaórát tartok 
az igehirdetésben, de szeretném, 
hogy ne értsük félre és ne magya-
rázzuk félre, hanem  értsük meg és  
tegyük magunkévá, hogy mit is akar 
Isten velünk ebben az igében.

Istenünk arra hív minket ebben az igé-
ben, hogy rendezzük az életünket, és 
rendezzük a kapcsolatainkat. Keresd, 
és üldözd a rendezett életet, törekedj 
és fáradozz érte, amíg csak el nem 
éred!

Célszerű szem előtt tartanunk 
Gyökössy Bandi bácsinak a hármas 
gondolatvilágát, hogy kapcsolatban 
legyünk Istennel, az embertársaink-
kal, és önmagunkkal is. 

Az első lépés az Istennel való kapcso-
latunk rendezése. Istennel, aki megte-
remtett minket, aki szülőket, családot, 
barátokat, házastársat, gyermekeket, 
unokákat ajándékozott nekünk. Isten, 
aki adott házat, hazát, észt és tehetsé-
get, munkát és annak gyümölcsét is. 
Isten, aki adott értem áldozatot: sze-
retett Fiát, Jézus Krisztust. Benne adja 
bűneink bocsánatát, benne adja a ke-
resztséget, amelyben családjába hív, 
és mennyei otthonába, a mennybe, 
hogy földi életünk után Nála leljünk 
otthonra. Isten, aki megszólít és hív 
igéjében, tanácsot ad és figyelmeztet, 
leleplezi gyarlóságomat, hogy beis-
merhessem bűneimet, és megszaba-
dulhassak azok terhétől.

Hogyan válaszolok Istennek ezekre 
az ajándékaira? Mit jelent nekem, 
hogy Isten irgalmas és kegyelmes? 
Mit jelent nekem a mennyország? 
Mit jelent nekem az Isten által fölkí-
nált bűnbocsánat? Keresd, és üldözd 
a rendezett életet, törekedj és fára-
dozz érte, amíg csak el nem éred!

A második lépés az önmagunkkal való 
kapcsolatunk, amely szorosan az Is-
tennel való kapcsolatunkból fakad. 
Csak akkor tudunk reálisan önma-
gunkra nézni, hogyha előtte az Úrral 
rendeztük a kapcsolatunkat. Ezért is 
szoktuk Isten igéjét olvasni, hogy ab-
ban, mint egy tükörben a valóságos 
életünket lássuk meg, úgy, ahogyan 
Isten lát minket. 

Ki vagyok én? Isten gyermeke, aki sok-
szor megbotlom, de Mennyei Atyám 
szeret engem, megbocsát, felemel, és 
új életre hív el. Kész vagyok-e szembe 
nézni a hiányosságaimmal, a bűne-
immel? Kész vagyok-e szembesülni a 
fájdalommal, amelyet a bűneim okoz-
nak? Kész vagyok-e beismerni a téve-
déseimet, a tévútjaimat? Keresd, és 
üldözd a rendezett életet, törekedj és 
fáradozz érte, amíg csak el nem éred!

A harmadik lépés az embertársaim-
mal való kapcsolataim rendezése, 
amely az előző kettőből fakad. Ha 
megismertem Isten szeretetét és ke-
gyelmét, azaz hiszem, és vallom, hogy 
és is egyedül isten kegyelméből élek, 
akkor leszek képes arra, hogy én is 
megbocsássak embertársaimnak, 
hogyha vétenek ellenem. Istentől, a 
vele való kapcsolatomból kapok még 
több erőt és türelmet embertársaim 
gyengeségeinek elhordozására. Isten-
től kapok még több szeretetet, hogy 
embertársaimat hitükben és minde-
nükben támogassam. Keresd, és ül-
dözd a rendezett életet, törekedj és 
fáradozz érte, amíg csak el nem éred!

Fejszés András református lelkész Sze-
retni című versében így vall erről:

Fejszés András – Szeretni

Szeretni annyit jelent, mint adni,
ezzel örömöt szerezni másnak,
minden alkalmat megragadni,
hogy bús arcokon mosolyt lássak,
terheit hordozni egymásnak.
Embert szeretni így kellene.

Szeretni annyit jelent, magamat adni.
A teljes szeretet, énemet feladni.
Krisztust követni így kellene.
Feladni akaratomat, ízlésemet,
az indulatokat, érzületet,
és akkor bennem is megszülethet
az Agapé, az isteni szeretet.

Így szeretett Isten, adott, nem kért,
hanem Jézusban önmagát adta
A világért.

Kedves Testvérem! Törekedj békes-
ségre, és kövesd azt! - erre bíztat és 
hív minket Istenünk az új évben, 2019-
ben. Rendezett életre, rendezett kap-
csolatokra, amelyben megadja boldo-
gulásunkat, növekedésünket, szívünk 
nyugalmát, egészségét, a békességet. 
Shálóm alekchem! Békesség nektek!

Ámen!

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2018. november 28-án Varga Alíz Lilien az Aranyhegyi útra,
2018. november 29-én Szabó Arnold Gábor a Széchenyi utcába,
2018. december 6-án Szűcs Magdolna Beáta a Kálvin utcába,
2018. december 28-án Mészáros Krisztián Zsolt a Petőfi utcába,
2018. december 28-án Muhel Levente a Kossuth utcába,
2018. december 30-án Németh Léna a Vértes utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!
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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: január 29.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

APRÓHIRDETÉS

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

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

LACI BÁCSI KONYHÁJA
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.

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!

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása. Tel.: +36-70-548-1602

2019. febr. 21-én (csüt.) 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.
KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%
VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Libényi János temetésén 
részt vettek és sírjára koszorút és virá-
got helyeztek.

Gyászoló család

Néhány a tevékenységek közül, melyhez kérjük az 1% támogatást:

• Gyermek, ifjúsági, felnőtt, családi rendezvények, programok
• Télbúcsúztató jég buli

• Nosztalgia Térbuli (Majális)
• Ősz köszöntő gyalogtúra

• Határon túli magyar kisebbség támogatása

Köszönjük!

VASKAPU HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
Adószám: 18024588-1-07

1% Kérjük, SZJA 1%-ának felajánlásával támogassa
egyesületünk idáig is végzett közhasznú munkáit
 jótékonysági tevékenységeit, közösségi programjait.

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 Természetjáró Egyesület   18500103-1-07 
Csákvári Tűzoltó Egyesület   18484009-1-07
Csőváz Kerékpáros Sportegyesület    18596887-1-07
Floriana Könyvtár és Közösségi Tér   15365965-1-07
Polgárőrség     18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány  18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evangélikus gyülekezet) 18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület     18480098-1-07
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület   18024588-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület  18501616-1-07

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

Csákvár-Gánt Tv
J A N U Á R  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Január
Január
Január
Január
Január
Január
Február
Február

14. h.
17. cs.
21. h.
24. cs.
28. h.
31. cs.
4.h.
7. cs.

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

Réti László író-olvasó találkozó
Doni megemlékezés
Schäffer Erzsébet író-olvasó találkozó
Magyar Kultúra Napja
Magyar Kultúra Napja (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Réti László író-olvasó találkozó (ism.)


