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

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

A tervezettek szerint Csákvá-
ron tilos az avar- és kerti hulla-
dék égetése!

Riport Csákány Éva maratoni 
futóval.

Adventi gyertyagyújtás

December 1-jén megkezdődött az ad-
venti rendezvénysorozat Csákvár Város 
Önkormányzatának szervezésében. 
Kisvárosunk főtere ünnepi díszbe öltö-
zött; a koszorút  Kaszap Imréné Márti 
készítette, a hatalmas fenyőfát pedig 
Herczog Zoltán ajánlotta fel.  Advent első 
vasárnapján délután 4 órától a gyerme-
kek a kézműves sátorban fejleszthették 
kézügyességüket, valamint karácsonyi 
nyalókát kaptak ajándékba. Meglepe-

„Karácsonykor az ember mindig hisz 
egy kissé a csodákban, nemcsak te 
és én, hanem az egész világ, az em-
beriség, amint mondják, hiszen ezért 
van az ünnep, mert nem lehet csoda 
nélkül élni.” 

/Márai Sándor/

Kedves Csákváriak!        

Az Adventi gyertyák szelíd fényei hir-
dessék, hogy lélekben megerősödve 
készen állunk a Megváltó érkezésére. 
És hirdessék e fények azt is, hogy ké-
szen állunk egymás szemébe nézve, 
egymás kezét megszorítva valóban 
átélni a közösség ünnepét, a családi 
békesség nyugalmát. Kívánok önök-
nek az adventi ünnephez sok-sok 
türelmet és nyugalmat, és kívánom, 
hogy tárjuk ki szívünket, töltsön el 
bennünket a szeretet, és lássuk meg, 
éljük át a karácsonyi csodát.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag boldog új esz-
tendőt kívánok!

Illés Szabolcs
polgármester

tésként a szervezők kétszer is fellőtték a 
cukorágyút, így mindenkire szaloncukor 
eső hullott. A színpadi program a Miku-
lás csalogató című szórakoztató előadás-
sal kezdődött.

A Katolikus Egyház képviseletében Ge-
rendai Sándor esperes úr osztotta meg 
velünk az adventtel kapcsolatos gondo-
latait, majd meggyújtotta a Szabadság 
téren felállított adventi koszorú első 
gyertyáját. Az este sztárfellépője Vastag 
Tamás volt, akit a 2010-es X Faktor te-
hetségkutatóban ismert meg az ország. 
Az énekes a mínuszok ellenére ferge-
teges hangulatot teremtett, miközben 
felcsendültek magyar és angol nyelvű 
ünnepi dallamok is. Tomi még a közön-
ség közé is lement, és az Őrizd az álmod 
című, Vastag Csabával, a bátyjával közös, 
nagysikerű slágerét együtt énekelte a 
csákváriakkal.

December 8-án ismét megtelt a Szabad-
ság tér. Délután fél 4-től adventi kisvonat 
közlekedett a városban a látogatók nagy 
örömére. A gyermekek díszes mézeskalá-
csot kaptak ajándékba. Advent második 
vasárnapján elsőként a Gyémánt Gospel 
Kórus műsorát láthattuk, majd Illés Sza-
bolcs polgármester ünnepi beszéde után 

Köszöntő
meggyújtotta a második gyertyát a téren 
felállított óriási koszorún. A 2. ünnepen 
befejezésül a 2012-es The Voice – Ma-
gyarország hangja és a 2014-es Sztárban 
sztár című műsor nyertese, Pál Dénes 
énekes adott fantasztikus koncertet. A 
műsor után a lelkes rajongók még autog-
ramot és közös képet is kérhettek a mély 
hangú énekestől.

Kiss Laci bácsi jóvoltából forró teával és 
forralt borral védekeztünk a hideg ellen, 
illetve édes és sós aprósüteményeket fo-
gyaszthattunk mindkét adventi rendez-
vény idején. A programok alatt Fendrich 
Veronika, Sigmond Judit, Schubert Szil-
via, valamint a Mesevár óvoda kézműves 
portékáiból lehetett vásárolni.

 Szakál Borostyán
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Képviselő-testületi hírek – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2019. november 
26. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését. A két ülés között 
végzett munkáról és a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentés jóváhagyását követően 
megállapításra került, hogy minden 
képviselő és nem képviselő bizottsá-
gi tag eleget tett vagyonnyilatkozat 
tételi kötelezettségének. Ezt köve-
tően Magasi Péter nem képviselő 
bizottsági tag is letette az esküt. El-
sőként a Közösségi Tér és Könyvtár 
vállalkozási keretszerződésének mó-
dosítását fogadta el a Képviselő-tes-
tület, majd a Kormányhivatal részére 
megküldendő rendelet tervezetekről 
a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás és az avar és kerti hulladék-
égetés tiltásával kapcsolatban. Ezt 
követően a Képviselő-testület 2020. 
évi munkatervéről született döntés, 
majd a nem lakás célú ingatlanok 
bérleti díjáról, a bérbe adható esz-
közök 2020. évi bérleti díjáról, és az 
önkormányzat 2020. évi belső ellen-
őrzési tervéről. A Képviselő-testület 

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2019. november 
18-án tartotta rendkívüli ülését. Az 
ülés napirendjének elfogadása előtt 
megállapításra került, hogy minden 

meghallgatta a polgármester beszá-
molóját az önkormányzat társulási 
közreműködéssel ellátott feladatai-
ról, melyet elfogadott. Ezt követően 
döntés született a városgazdálkodási 
feladatok kiszervezéséről, és a Depó-
nia Nonprofit Kft. beszámolójáról. A 
folyamatban lévő pályázatokról szó-
ló tájékoztatót a Képviselő-testület 
tudomásul vette. A Turisztikai szol-
gáltatások fejlesztése a natúrparkok 
ölelésében című pályázat keretében 
rendezvénysátor beszerzésére vo-
natkozó támogatásról lemondott a 
Képviselő-testület. A polgármester 
2019. évi szabadságának és cafetéria 
juttatásának megállapítására is sor 
került, majd az újonnan alakult Kép-
viselő-testület tagjainak fogadóórái, 
és a településrészi képviselet került 
meghatározásra. A tanyagondnoki 
busz bérleti díjának módosítását is 
elfogadták a képviselők, ezt követő-
en pedig a Csákvári Mese-Vár Óvoda 
és Bölcsőde nyitva tartásának válto-
zásáról döntöttek, majd a település-
rendezési eszközök módosításáról. 
Szükséges elvégeztetni a települési 

képviselő eleget tett vagyonnyilat-
kozat tételi kötelezettségének. Ezt 
követően került elfogadásra a na-
pirend, majd a településrendezési 
eszközök végleges elfogadása. Dön-

Bodmér Község Önkormányzata 
67,95 millió forint Európai Uniós és 
magyar költségvetési forrású, visz-
sza nem térítendő támogatást nyert 
a Széchenyi 2020 program keretén 
belül a „Települési környezetvédel-
mi infrastruktúrafejlesztések” című 
TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati 
felhíváson, mely a beruházási ösz-
szeg 100,00 %-a. Ebből az összegből 
megvalósításra került a Község terü-
letén a csapadékvíz elvezetésének I. 
üteme. A kivitelezési tevékenységek 

befejeződtek, a műszaki átadás-átvé-
tel megtörtént.

A projekt a Bodméri vízfolyás felső 
2+835-4+320 km szelvények közötti 
bel- és részben külterületi meder-
szakaszának rendezését tartalmazta. 
A meder ezen az 1.485 m-es szaka-
szon 4-5 % fenékesésű, aminek a 
következménye, hogy a burkolatlan 
mederszakaszokon, valamint a ke-
resztező műtárgyak környezetében 
rézsűsuvadások, mederállékonysági 

Bodmér Község csapadékvíz elvezetési
feladatok megoldása I. ütem

Ülésezett a bodméri képviselő-testület

vízi közművek vagyonértékelését, 
melyről szintén döntés született. 

A Szabadság téri 1979 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlását határozta el a Kép-
viselő-testület, melyen jelenleg ját-
szótér található, azonban a játékok 
állapotára és a játszótér kihaszná-
latlanságára való tekintettel döntés 
született annak megszűntetéséről. 
Fontos kiemelni, hogy a játszótér a 
Szabadság tér túloldalán lévő park-
fejlesztés elkészültét követően inter-
aktív formában minden igényt kielé-
gítően fogja szolgálni a gyermekek 
szabadidejének aktív eltöltését. Az 
ingatlan birtokbavételét követően 
megváltozik a 1977/1 hrsz-ú és a 
1977/3 hrsz-ú közterületek forgalmi 
rendje, melynek során a Szabadság 
tér irányából a Széchenyi utca felé 
egyirányú lesz a haladási irány, il-
letve 3,5 tonnás súlykorlátozás lesz 
érvényben. A Pataksor utca szilárd 
útburkolat felújítási munkálatainak 
elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot 
adó vállalkozó kiválasztása történt 
meg. A Közösségi Tér és Könyvtár 

épületének hangtechnikai eszközbe-
szerzésére is a legkedvezőbb aján-
latot adó vállalkozó lett kiválasztva, 
valamint a színházterembe projektor 
és vetítővászon beszerzésére keret-
összeg került megállapításra. A TOP-
1.4.1 pályázat keretében a település 
bölcsőde fejlesztésre pályázik, a TOP-
3.1.1 pályázat keretében pedig költ-
ségnövekmény igénylésre kerül sor. 

Zárt ülésen határozott a Képviselő-
testület a 80 éven felüliek karácsonyi 
ajándékozásáról, a Floriana Könyvtár 
és Közösségi Tér intézményvezetői 
feladatai ellátására beérkezett pá-
lyázatok értékelésére véleményező 
bizottság létrehozásáról valamint a 
nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz begyűjtésére szerző-
dés kötésről.  

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

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

tés született a hulladékgazdálkodá-
si szerződés elfogadásáról, illetve a 
bodméri vízi közművek vagyonérté-
keléséről. A Képviselő-testület dön-
tött a Felcsúti Közös Önkormányzati 

problémák mutatkoztak, így nagy-
csapadékok idején, a mederből a 
levonuló víz kilépett, ezzel veszélyez-
tette a tőle 8-10 m-re lévő épületek 
lakóit, az ott folyó tevékenységeket. 
Ezen mederszakasz mentén közvetle-
nül 58 lakóingatlan található.

A fejlesztéssel megvalósításra került 
a víz- és hordalék visszatartás, vala-
mint megvalósult a meder
tehermentesítése. A műszaki kiala-
kítással javultak a vízkárelhárítás fel-

tételei, javult a közművek
fenntarthatósága, élhetőbbé vált a 
település.

Projekt fizikai befejezésének napja: 
2019.09.30.
A projektről bővebb információt a 
http://bodmer.hu/documents/hon-
lap/palyazat.html oldalon
olvashatnak.

További információ kérhető:
Katona László, polgármester
Elérhetőség: 06-22/582-073,
hivatal@bodmer.hu

Hivatalhoz történő csatlakozásáról és 
véglegesítette a Csákvári Közös Ön-
kormányzati Hivatalból történő kivá-
lási szándékát. 
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Avar- és kerti hulladék égetése
és a szelektív hulladék gyűjtés
Csákvár Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, és ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 13/2018. (XI. 05.) önkormány-
zati rendeletét, és a közterületek 
rendjéről és köztisztaságról, valamint 
az avar és kerti hulladék égetéséről 
szóló 18/2015. (VII. 29.) önkormány-
zati rendeletét módosította, melyek 
a környezetvédelmi véleményezést 
követően lépnek hatályba. 

Kós Károly a polihisztor: a XX. száza-
dot átívelő élete során építészetben, 
irodalomban, könyvművészetben na-
gyokat alkotott. Értett a gazdálkodás-
hoz, a lovakhoz, a kézművességhez, 
az emberekkel való együttműködés-
hez. Egységes és nagyhatású életmű-
vet hozott létre. Minden alkotására 
jellemző az otthonosság és a részle-
tek kiérlelése. A mai Magyarorszá-
gon főként Budapesten és környékén 
épültek meg alkotásai, Erdélyben is 
halmazokba rendeződve. Számomra 
legfontosabb műve a Wekerle telep, 
amelynek több épületét tervezte, de 
a lakóegység elrendezésében és szer-
kezetének kialakításában is fontos 
szerepe volt. Nem elhanyagolható, 
hogy gyermekei, unokái is nagyszerű 
értékőrzők, alkotók lettek.

Tóth Pál, az előadó: mikor a terem-
be léptem, egy mosolygós idegen 
köszönése fogadott. Statikus mérnök 

és fotós, Csákvárhoz és a lovakhoz 
mély kapcsolat köti, és mindenek-
előtt a Wekerle telepen lakó Kós 
Károly rajongó, aki makacs követ-
kezetességgel térképezte fel Kós 
Károlynak és követőinek alkotásait, 
ezeket térképekkel és fotókkal doku-
mentálta. A gondosság, a minőség és 
az otthonosság, az ember léptékűség 
érintette meg őt is, ha nem is ponto-
san ezeket a szavakat használta. Úgy 
tűnt, hogy körútjai során is az emberi 
kapcsolatok kialakítása, a közvetlen-
ség segítették, hogy a „tudományos” 
kutatásokon túli információkat gyűjt-
sön.

A Vértes Múzeum Baráti Körének 
Beszélgessünk sorozatában 2019. 
november 29-én lehettünk részesei 
e szerény, gördülékeny és széles látó-
körű előadásnak, amelyért köszönet 
az előadónak és a szervezőknek.

Faludi Erika

A tervezettek szerint Csákváron tilos 
az avar- és kerti hulladék égetése!

A szelektív hulladékgyűjtés rendsze-
re változik, a háztartásokba kihelye-
zett szelektív kék kuka elszállítása 
kéthetente történik – meghatározott 
utcák szerint – csütörtöki és pénteki 
napokon.

A 2020. évi hulladéknaptár és az ut-
cajegyzék Csákvár város honlapján 
megtalálható.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt la-
kosságot, hogy tekintettel a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtésre és 
a településen (Széchenyi u. 8.) lévő 
hulladékudvarra, a szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetek megszűntetésre 
kerülnek.

Kiss Jolán  sk.
címzetes főjegyző

Beszélgessünk Kós KárolyrólMikulás

2019. december 6-án Csákvár városába 
is látogatást tett a Nagyszakállú Miku-
lás. A Mikulást a Szabadság téren meg-
jelent gyerekek és felnőttek izgatottan 
várták. A várakozás ideje alatt a Hahota 
Gyermek Színház a Mikulás bácsi bajban 
című előadással szórakoztatta a csákvári 
nagyérdeműt. Természetesen a Mikulás 
érkezése volt a legfontosabb esemény, 
hiszen a gyermekek már hetek óta ké-
szültek versekkel, énekekkel kedveskedni 

neki. Az előadók bíztatására az aprónép 
hangos énekléssel hívogatta a Nagysza-
kállút, aki a Krampuszlányok kíséretében 
hintóval érkezett. A gyermekek a színpa-
don a Mikulástól ajándékot kaptak – aki 
kevésbé volt bátor felmenni a színpadra, 
annak is lehetősége nyílt verset mondani 
és énekelni a Krampuszlányoknak, akik 
a téren osztogatták a Mikulás ajándéka-
it. A várakozó közönség részére ingyen 
forró tea és forraltbor fogyasztására volt 
lehetőség. 

Képünk van róla
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2019. november 30-án került sor a Hor-
goló Szakkör kiállításának megnyitására 
a Csákvár Emlékházban.

Már öt éve működik a szakkör, melynek 
alapítását Czipóth Istvánné, Irmuskának 
köszönhetjük - mesélte el a megnyitón 
Tóth Árpádné, aki a családias légkörben 
kedves szavakkal mutatta be a tagokat. 
Néhány titkot is elmesélt a szakkörről: 
például, hogy a mintákat nem csak egy-
mástól, hanem modern technikával már 
az internetről gyűjtik be. A közös munkák 
során segítik egymást és beszélgetnek, 
valamint a névnapok megünneplésére is 
sort kerítenek, saját készítésű finom sü-
teményeikkel kínálva egymást. 
A kiállított kisebb-nagyobb terítők, csil-
lagok, a csak horgolt darabokkal díszített 
fenyő - utalva a közeledő ünnepre - ön-
magáért beszél.  Néhány ekrü és bézs 

A csodák és a varázslatok időszaka, a fé-
nyek játéka és a szívünkben kiteljesedő 
szeretet jellemzi a novembertől decem-
ber végéig tartó időszakot. Szent Márton 
legendájának megismerése sok minden-
re megtanít bennünket. A legkisebbek-
nek a bábjáték eszközével mutattuk be 
(2019. november 6- án a Házasságkötő 
Teremben) Márton történetét. Olyan 
pozitív értékeket (önzetlenség, feltétel 
nélküli, tiszta szeretet, segítőkészség) 
közvetít Szent Márton, ami a mai kor em-
bereiének is követendő példa lehetne. 
Az óvodapedagógusok egész heti mun-
kája a 2019. november 8-ai program 
során teljesedett ki. Az összefogás ere-
jével megint megmutattuk, hogy mire 
is képes a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
közössége. 

A családok által kifaragott tökök pon-
tosan úgy fénylettek, mint a népi mon-
dánkban „Salamon töke”, aki mellé 
udvartartást kért az 1081-ben megko-
ronázott Árpád-házi király, László, és tö-
kökkel világítatta meg a visegrádi vár tor-
nyát, mivel Salamon folyamatos terveket 
szőtt, azért, hogy ő kerüljön hatalomra. A 
néprajz kutatások is alátámasztják, hogy 
a betakarítási időszakot követően tök-

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 
„Beszélgessünk” sorozatában 2019. nov-
ember 22-én nagyon színvonalas elő-
adást hallottunk Giesz János tanár úrtól 
a magyar foci évtizedeiről.

Nagy érdeklődéssel hallgattuk előadását 
a futball magyarországi kezdeteiről az 
1900-as évek elején, a klubok megala-
kulásáról, elsők között a Fradi, MTK stb. 
Ezek az egyesületek hazai és a szom-
szédos országokkal játszottak bajnoki 
mérkőzéseket, melyek sikerektől és 
kudarcoktól sem voltak mentesek. Cso-
dálkozva hallgattuk, hogy milyen szép 
eredményeket értünk el a világbajnok-
ságokon és olimpiákon. Kiemelném az 
1930-as évek eredményeit, majd a hábo-
rú utáni éveket, az 1950-től a 70-es évek 
végéig tartó időszakban elért szép sikere-
ket a magyar futball történetében. A ta-
nár úr felsorolta a mérkőzések időpont-

lámpást faragtak a gyerekek, és azokkal 
ijesztgették egymást. Úgy, hogy leszögez-
hetjük, hogy európai kultúrkörből került 
ki Amerikába a tökfaragás hagyománya, 
és nem fordítva. 

Akinek nem volt kedve alkotni, azok a 
Virgonckodók népi tematikus, fajátéka-
ival játszhattak. Ezután kezdődhetett az 
est fénypontja, amikor is felvonulhatott 
a hét során elkészített lámpásokkal a 
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde közössé-
ge Csákvár város szívébe. A megfáradt, 
daloló tömeget lilahagymás, libazsíros 
kenyérrel és forró teával várták vissza a 
dadus nénik. 

Ezúton szeretnék megköszönni minden 
segítséget, felajánlást és adományt. Ah-
hoz, hogy egy ilyen színvonalas program 
jöhessen létre mindenki nyitott, pozitív 
hozzáállására szükség volt. Külön köszö-
net Illés Szabolcs, polgármester úrnak, 
aki támogatta a program gazdagítását a 
Virgonckodók népi játszópark biztosítá-
sával.

Örömteli ünnepi várakozást kívánok 
Minden Kedves Családnak

Lancer- Szabó Mónika

Képünk van róla

Mese-vári „TÖKéletes” Márton nap

ját, az akkori játékosok nevét, klubját, a 
válogatott összetételét. Vetített képeken 
láthattuk a játékosokat, akiket egyenként 
meg is nevezett. Felsorolta és bemutatta 
ennek az időszaknak a sikeres edzőit és 
játékvezetőit.  Szólt az 1953-ban átadott 
Népstadionról, majd a napjainkban át-
adott világszínvonalú Puskás Ferenc Sta-
dionról.

Én nagyon örültem, hogy meghallgattam 
ezt az előadást, mivel gyermekkorom 
óta nagyon szeretem a labdajátékokat, 
és nagy rajongója vagyok a focinak.

Köszönet a Tanár úrnak az értékes elő-
adásért, s várjuk, hogy legközelebb a 
csákvári futball történetéről készült elő-
adását hallgassuk meg.

Köszönettel: egy futballkedvelő 
Kolonics Károlyné

színű horgolást is láthatunk a kék háttér-
ben vakító fehér színű gyönyörű alkotá-
sok között. Kötött fejpántok, karkötők, 
gyermeksapkák is megcsodálhatóak. Aki 
próbálkozott már hasonló tevékenység-
gel, az tudja, mekkora türelem, figyelem, 
ügyes ujjak, kitartás kell ilyen szép mun-
kák létrehozásához. 

A megnyitót az Összhang kórus műsora 
tette hangulatossá, a dalok és a versek 
már a közelgő ünnep jegyében hangzot-
tak el. Kunstár Béláné, Irénke, a kórus ve-
zetője utalt arra, hogy a kórus és a szak-
kör között több hasonlóság is van, hiszen 
a közös együttlétek, ünneplések mindkét 
csoportnak jellemzői, és boldogan szere-
pel a kórus immár ötödik éve a szakkör 
kiállításának megnyitóján.

Pátrovics Teréz

Ügyes Nagymamák Ajándékai

A magyar foci évtizedei



  5

Képünk van róla

Zenekedvelő emberként advent első 
vasárnapján a Vértes Múzeumba 
tértem be, ahol a múzeum baráti 
köre zenés beszélgetést szervezett. 
A vendég Novák Péter első mondata 
az volt hogy „az a személyi kultusz 
hogy most ő, hát az nem így van” 
ő most csak egy húzó név (és arc a 
meghívón), ami a mai világban kell, 
mert ilyen a világ. Péter elmesélte, 
hogy mért tűnt el a kereskedelmi 
és bulvármédiából: ahol „szörnyű 
titoktartási szerződéseket iratnak 
alá”,  és „sztájliszttal próbálják meg-
csinálni az embert, amiből katyvasz 
lesz”. A páváról is mesélt, ahol szülői 
örökség révén hazai terepen mozog-
hat, a Fölszállott a páva ugyanis a 
népi művészetek, a néphagyomány 
gyakorlásának a helye. A műsorba 
bekerülők hozzák a saját hagyomá-
nyaikat, bemutatják azt, majd vissza-
mennek a saját közösségükbe. Ezért 
tartja fontosabbnak a kis közösségek 
életét, ahol az emberek megisme-
rik egymást. Ilyen közszerepléseket 
vállal manapság, ahol közel lehet az 
emberekhez.

Korábbi munkái után inkább alapí-
tottak egy a kor szellemének megfe-
lelő multimédiás kulturális felületet 
kulturpart.hu-t, ahol az értékeket 
próbálják gondozni és megjeleníteni 
mindenféle kreatív eszközzel, mellyel 
minőségi tartalmat juttatnak el a tár-
sadalom egészéhez. Aki élőben jelen 
volt a kis teremben, észrevehette a 
mesélés ide-oda csapongó mondatai 
között, hogy Péter mindezt őszintén 
gondolja és teszi. A kis teremben 
ugyanis nem volt hangosítás, így 
mindenféle közvetítés nélkül hallgat-
hattuk a gondolatokat, és a zenét is. 
A másik dolog ugyanis, amit Péter 
manapság csinál, az Etnofon. Ebben 
a baráti csapatban éli zenei életét. 
Ebből is kaphattunk ízelítőt, ugyanis 
Péter elhozta barátját is Küttel Dávid 

November 27-én, szerda délután hirdet-
tük ki a nyári olvasmánynapló verseny és 
a meseíró pályázat eredményeit. A szüni-
dei olvasásra ajánlott könyvekből készült 
feladatlapokat 7 tanuló töltötte ki, és 
juttatta hozzánk vissza. A legeredménye-
sebb Ujcz Bence volt, aki két hibátlan fel-
adatsorért kapta meg az első helyezést. 
Három második helyet adtunk ki, mivel 
Matern Léna, Keller Emese és Mohl Bí-
borka egyaránt jól teljesített. A meseíró 
versenyre 13 pályamű érkezett. Az első 
helyre Bodnár Barnabás került két me-
sével. Cassalin című írása mind terjede-
lemben, mind színvonalban kiemelkedő 
volt. A második helyezett Szabó Kristóf A 
rejtélyes malom című meséje, a harma-
dik pedig Nagy-Gruber Perla Trudi című 
története lett. A díjazottak mellett min-
den résztvevő kapott egy kis ajándékot.

Az igazi jutalom pedig ez után követke-
zett: könyvtárunk vendége volt a tanu-
lók, pedagógusok és szülők körében egy-
aránt ismert ifjúsági írónő és műfordító, 
Bosnyák Viktória. Miután a gyerekek 
kérdéseire válaszolva szaktanácsokat 
adott a „meseíró kollégáinak”, önfeledt 
játékkal folytatódott a délután. Az író-
nő egyik játszva tanító, a Nyelvkincstár 
sorozatban megjelent könyve szerint 
Puritánia elnöke hadat üzent Extrava-
gancia királynőjének.  A tiszta beszéd je-
gyében indított harcot egy nyelvi vetél-
kedő formájában vívtuk meg. „A nagy 
szinonima-hadjárat” végén természe-
tesen mindenki nyert, mivel rájöttünk, 
hogy milyen sokféleképpen, mennyire 
árnyaltan használhatjuk anyanyelvünket. 
Búcsúzóul minden jelenlévő egy dedikált 
könyvjelzőt kapott emlékbe.

személyében. Dávid, aki sokgyerekes 
apuka, szintén a népzenei vonalon 
mozog, például táncot tanít. A már-
kás hangszerek szépen szóltak, így 
semmi nem zavarta a hiteles zenei 
előadást. A világzenébe - amit hall-
gathattunk - sok minden belefér: a 
rockballada Hey Joe-ja, a Beatles Hey 
Jude-ja szépen megfér egy dalon be-
lül a magyar szöveggel.

Ahogy a kortárs vers és cigánydal is. 
Lehet, hogy zavarosan hangzik, de 
a zenészek előadásában homogén 
volt, minden illeszkedett, semmi ide-
gen nem volt benne. A dalok utáni 
szóváltásból azt is megtudhattuk, 
hogy fél szavakból is értik egymást a 
zenészek, és a dalok időnként a han-
gulathoz alakulnak némi spontane-
itást hozzáadva az egész légkörhöz. 
Péter elmesélte, hogy gyerekver-
seken keresztül az óvodás, Weöres 
Sándor versein keresztül pedig a kora 
tízéves korosztályt is sikerül megszó-
lítani. 

A hiteles, tartalmas, jó értelemben 
vett zenei délután után bátran aján-
lom munkásságukat: https://youtu.
be/Pl_U_fn5sKo

Burián PéterCsákvár madártávlatból

November 15-én délután egy igazi ejtő-
ernyős „szállt le” a Csákvár Emlékházba. 
A volt csákvári focista - Pula József - érde-
kes előadást tartott ejtőernyős és focista 
életéről.
Elmondta, hogy milyen hihetetlen össz-
pontosítást igényel egy-egy pontosan 
végrehajtott ugrás. Elhozta és megmu-
tatta azokat az eszközöket, amelyek nél-
kül ezt a sportot nem lehet megvalósíta-
ni.

A közönség számára a legnagyobb él-
ményt a Csákvárról készített fotók jelen-
tették, amelyeket repülés közben fény-
képezett.

Magával ragadó volt az a szeretet, szak-
tudás, kiegyensúlyozottság és lelkese-
dés, ahogyan „szülőfalujáról” Csákvárról, 
fiatalkori focista élményeiről, barátairól 
és jelenlegi hobbijáról mesélt.

Ejtőernyős oktatói feladatát a Börgöndi 
Repülőtéren végzi. Számtalan versenyen 
ért el kiváló eredményt. Szeretettel hív 
mindenkit az évente megrendezésre ke-
rülő börgöndi repülőnapra!

Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 
nevében

Kunstár Béla

Díjkiosztó és sztárvendég a könyvtárban Novák Péter volt a vendégünk
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November 4-én a 2. évfolyamhoz, 
5-én pedig az 5. évfolyamhoz látoga-
tott el az Opera Nagykövete.

November 6-án az angol nyelvet ta-
nuló diákok tartottak játékos, vetél-
kedőkkel tarkított partyt. Ettek, ittak, 
jól mulattak, miközben angol hagyo-
mányokat elevenítettek fel.

November 8-án tartottuk iskolánk 
történetének második pályaorientá-
ciós napját. A gyermekek elsétáltak 
különböző településünkön található 
helyszínekre (posta, cukrászda, ben-
zinkút, fodrász, műkörmös, optikus, 
fazekas, késkészítő, autószerelő, 
varrónő, védőnő, helyi kórház, idő-
sek otthona, gyógyszertár, pékség, 
kertészet, mezőgazdasági telephely, 
mentőállomás, étterem, panzió, bol-
tok…stb.) osztályfőnökeikkel, illetve 
az iskola épületében forgószínpad-
szerűen különböző előadásokat hall-
gathattak, vagy játékos formában 
ismerhették meg a különböző foglal-
kozásokat. Igyekszünk életkoruknak 
megfelelő programokkal megtölteni 
a diákok napját, ami minden osztály-
nak más és más. Míg a picik megnéz-
hetik a rendőrautót, bemászhatnak 
a tűzoltóautóba, megcsodálhatják a 
traktort, elsétálhatnak a mentőállo-
másra, addig a nagyobbak mindezek-
ről komolyabb tájékoztatást kapnak, 
személyes beszámolókat hallgathat-
nak, illetve a konkrét továbbtanulási 
lehetőségeket is megismerhetik.

Az idén jogász, könyvelő, mentőstiszt, 
lovász és patkolókovács, szíjgyártó és 

nyerges, állatorvos, a Székesfehérvári 
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság pa-
rancsnok helyettese, a FMRFK Bics-
kei Rendőr Kapitányság rendészeti 
és bűnügyi osztályának nyomozói, a 
HTM Zrt. személyi és kommunikációs 
menedzsere, NB II-es játékvezető, a 
Székesfehérvári 3.KIK toborzóiroda 
munkatársai, a  Gondozási Központ 
és Idősek Otthona Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat igazgatója tartott 
nekünk előadást. Önkormányzatunk 
is szeretettel fogadta a gyermekeket. 
Egy képviselő végigvezette őket a hi-
vatalban, polgármester úr irodájába 
is bemehettek a diákok, bepillanthat-
tak a mindennapi munkába.

Köszönjük szépen a sok segítséget 
városunk lakosságának, önkormány-
zatának, mindenkinek, aki bármilyen 
formában hozzájárult a nap sikeré-
hez! 

November 11-én 11 órakor megem-
lékeztünk az első világháború lezá-
rásáról.  A küzdelmes „nagy hábo-
rú” hőseiért, közel 10 millió halálos 
áldozatáért mécseseket gyújtottunk. 
Központi gondolatunk az volt, hogy 
értékeljük és őrizzük a békét, a gyö-
kereinkre, múltunkra pedig mindig 
emlékezzünk.

Szintén november 11-én kezdődött 
meg tornatermünk padlózatának fel-
újítása is. 

November 13-án a hagyományos 
Őszi Hangversenyen gyönyörköd-
hettünk intézményünk zeneiskolás 
diákjainak csodálatos koncertjében, 
vidám dalaiban, szép táncában.

November 14-én megérkeztek isko-
lánk várva várt logóval díszített pó-
lói! Nagyon örülünk, hogy van szép 
logónk, amit Soproni Kiss Sándor ter-
vei közül választottunk ki. Az 50 db 
különböző méretű felső beszerzését 
a Csákvári Iskola Tanulóiért Alapít-
vány támogatta. (www.csita.info.hu) 
Diákjaink a Bolyai Anyanyelvi Csapat-
versenyen avatták fel az új szerzemé-
nyeket, amikor el is hozták az előkelő 
megyei második helyezést. Büszkék 
voltak, hogy így képviselhették isko-
lánkat. Sokan megdicsérték őket Fe-
hérváron.

Elsőként voltunk Alcsútdobozon a 
Nádor Kupán, november 19-én az 
alsó tagozatosok, 20-án pedig a fel-
sősök. A gyermekek jól szerepeltek, 
és nagyon jól érezték magukat.

November 21-én iskolánkból 5 peda-
gógus kezdte meg a pályaorientációs 
továbbképzést, hogy a jövőben intéz-
ményünkben is legyenek megfelelő 
képzettséggel rendelkező személyek, 
akik egyéni tanácsadásban része-
síthetik az érdeklődő gyermekeket. 
Ezután iskolánk megkapja a Szakkép-
zési Centrumtól a pályaorientációs 
szoftvert, melynek segítségével ki-
fürkészhetik a gyermekek érdeklődé-
si körét, pályatanácsadásban része-
síthetik őket.

November 26-án tartottuk a Móra 
Ferenc Szépkiejtési és Olvasóver-
senyt a 3-4. évfolyam számára.

November 27-én író-olvasó talál-
kozón vehettünk részt Bosnyák Vik-
tóriával a Floriana Könyvtár szerve-

November az iskolában
zésében, ahol a meseíró pályázat 
díjazottjai is átvehették jutalmukat.

November 28-án 59 alsó tagozatos 
gyermek tekintette meg a Keszekusza 
varázspálca című mesét a Vörösmar-
ty Színházban. A színházlátogatás 
mindig tartalmas program, de így 
együtt, igazi közösségi élmény.

Ezen a napon tartottuk iskolánk 
történetének első intézményi foga-
dóóráját 17 órától 19 óráig, amikor 
minden osztályfőnök és szaktanár 
szeretettel várta a kedves szülőket 
különböző tantermekben. Az este 
nagyon jól sikerült, sok szülő keres-
te fel a pedagógusokat. A második 
félévben áprilisban szeretnénk meg-
szervezni ugyanezt.

November 29-én elkészült új kis he-
lyiségünk a tornatermi öltözők mel-
lett. (Leválasztottuk a folyosó végét.) 
Egyelőre a testnevelő kollégák fogják 
használni, de amennyiben szükség 
lesz rá, iskolapszichológus, vagy szo-
ciális munkás „beszélgetőhelye” is 
lehet.

A hónap leglátványosabb eseménye, 
hogy megkezdődött a nagy iskolai 
dekoráció. Soproni Kiss Sándor tervei 
alapján és irányításával képsorozatok 
készülnek iskolaépületünk minden 
folyosójára. Az alsó szint a tengerben 
lubickoló élővilágot ábrázolja, a fő-
bejárattól balra már úsznak a hajók 
a víz felszínén, az első emeleten a 
szárazföld épületei lesznek látható-
ak (természetesen Esterházy), míg 
a legfelső szint a levegő varázslatos 
világa. A legügyesebb, legaktívabb 
diákok részt vehetnek a nagy alkotás-
ban. Mivel 54 kép lesz a folyosókon, 
hetekig, hónapokig tart a munka.

Köszönünk szépen minden támoga-
tást! A jövőben is minden fillért az 
eddigiekhez hasonlóan nemes cé-
lokra fordítunk, hogy a gyermekek 
minél jobban érezzék magukat az 
iskolában. 
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November 10-én Csákány Éva ha-
talmas sikert ért el: teljesítette a 
Marathon-Athén maratont az erede-
ti helyszínen, ezzel is öregbítve Csák-
vár hírnevét. A 37 éves Éva főállás-
ban 2013 óta Bicskén dolgozik a Lidl 
áruházban 2.üzletvezető-helyettese-
ként. 3 éve egyedül neveli a 15 éves 
kamasz fiát. Hobbija a futás mellett 
az olvasás, a túrázás és a kerékpáro-
zás. Fiatalabb korában is sportolt, de 
a futás csak 2015-ben vált a minden-
napjai részévé, amikor egy otthoni 
DVD-s edzés alkalmával kipattant a 
fejéből a gondolat, hogy „Mi lenne, 
ha indulnék a Vivicitta-n?!” Mivel a 
munkahelye is ezt a versenyt támo-
gatja, rávette pár kollégáját a 7 km-
es táv közös teljesítésére. Sajnos a 
kezdeti edzéshiány miatt 4 km-nél 
lesérült, így a maradék 3 km-t sétál-
va tudta megtenni. Csalódottságát 
fokozta az orvosa által javasolt két 
hónapos kényszerpihenő. Ezalatt ha-
tározta el, hogy rendszeres edzése-
ket vezet be az életébe. Munkája és 
magánélete miatt okosan kell beosz-
tania az idejét. A hét elején rövid tá-
vokat (10-15 km), hétvégente pedig 
hosszabb (20-30 km) távokat teljesít 
edzésként. 

A nyár végén ismét elindult egy ver-
senyen. Augusztus 30-án sikerült 
körbefutnia a Velencei-tavat. „Ez ak-
kora sikerélményt adott, hogy innen-
től nem volt megállás. Egyik verseny 
jött a másik után.”- mesélte büszkén. 
Sokszor a futóbarátaival közösen 
neveznek be egy-egy versenyre, és 
együtt is készülnek fel erre. A követ-
kező versenytől függően terepen, 

erdős részen, Fornapuszta felé, vagy 
síkon szokott futni. Futás közben szí-
vesebben figyel arra, hogy mi tör-
ténik körülötte, ilyenkor nem szeret 
zenét hallgatni. 

2018 júliusában elérkezett a pillanat, 
elindult élete első maratonján, me-
lyet Tatán az Öreg-tó körül rendez-
tek, ahol jó eredményt ért el.

Hogy milyen futónak tartja magát, 
szerényen annyit válaszolt: „Még én 
is gyerekcipőben járok e téren, van 
még hova fejlődnöm.” „Mivel én jól 
ismerem magam, így edzőm nincs, 
tanácsot néha kérek, amit nagyritkán 
meg is fogadok. Szóval önfejű vagyok 
futás terén. Amit a fejembe veszek, 
azt véghez is viszem.” Az edzések és 
a versenyei során soha sem az idővel 
fut versenyt, sokkal inkább a kitűzött 
táv teljesítése a cél. Mottója: ’Min-
den fejben dől el!’

 „Saját magam motiválom. Én szeret-
nék másokat ösztönözni, hogy egy-
szer talán azt mondják majd, hogy 
miattad nem adtam fel.”

A családjából ugyan senki nem fut, 
de a célban mindig édesapja és a 
fia várják. A barátokból álló futókö-
zösséget pedig egy nagy családnak 
tartja, hiszen együtt élik át a futó-
versenyek élményét. A legnagyobb 
elismerést a fiától és a barátoktól, 
kollégáitól kapja. A barátai szerint el-
sősorban anya, aztán barát; őszinte, 
jó szándékú, becsületes, erős és nem 
utolsó sorban, kitartó ember Évi. 

Élete eddigi legnagyobb futóverse-
nyére a fia buzdította. A történet egy 
egyszerű kérdésből indult, miszerint 
mikor akarja az igazi maratont lefut-
ni. Kis tétovázás után, Évi teljes maga-
biztossággal nevezett be a Marathon-
Athén maratonra, foglalta a szállást 
és már a repülőjegyet is intézte. A 
felkészülés alatt Vérteskozmán futott 
a szintkülönbség miatt.

A versenyen összesen 96 magyar 
indult, közülük páran együtt futot-
tak. „Az élmény nagyon szép volt és 
felbecsülhetetlen.” – mesélte csillo-
gó szemmel. „A maraton reggelén 
Athénból folyamatosan vittek minket 
transzfer buszokkal Marathonba az 
olimpiai stadionba, ahol mindenki 
aszerint állt be a rajtnál lévő zónák-
hoz, hogy mennyi idő alatt tudja 
lefutni a teljes távot. A gyorsabbak 
voltak elől, én a középmezőnyben in-
dultam. Az első 5 km után voltak csak 
frissítő pontok, ahol vizet, banánt, 
csokit, izotóniás italt és gélt kaphat-
tunk. Ami a legjobb érzés volt, hogy a 
Maratonból Athénig tartó szakaszon 
a lakosok végig kint álltak az útszé-
lén, és tapsolással, énekléssel, tánc-
cal biztattak minket. Már a 3-4 éves 
gyerekek is osztogattak pacsit ne-
künk.” Athénban a 40. km-nél élhet-
te meg a legszebb pillanatot: „még 2 
km, és lefutottam én is a Classicus, 
az autentikus Görög Maratont.” És 
így is lett. Hiába a hosszú emelkedő, 
a bedurrant és fájó vádlik, „élveztem 

minden kilométerét. A tudat, hogy 
ott voltam, és teljesítettem, mindent 
elfeledtetett velem. Igazi maratoni 
maratonista lettem.”

Tősgyökeres csákváriként és elhiva-
tott hobbi-futóként nem véletlen, 
hogy 2016 év elején, Salamon Gyön-
gyitől ő vette át a Csákvár futónagy-
követe címet. Az ezzel járó feladat 
többek között a BSI Futónagykövet- 
Csákvár Facebook csoportban a kö-
zös futásokra, az együtt sportolásra, 
és a versenyekre való buzdítás.

Évának a futás szabadságot, erőt és 
nyugalmat ad. A maratoni távon való 
indulást, mindenki a saját felkészült-
ségi szintjét figyelembe véve dönthe-
ti el. Aki komolyan gondolkodik egy 
ilyen távban, kérje szakember véle-
ményét, mivel ő nem profi futó. Bár 
a számos teljesített maraton, mind-
azt igazolják, hogy tapasztalt futóról 
van szó.

A legközelebbi nagyobb megméret-
tetés a Spuri Balaton Szupermaraton 
lesz 2020 márciusában, ahol 4 nap 
alatt hárman fogják körbefutni a ta-
vat. Hosszabb távú terveiről moso-
lyogva csak annyit árult el, hogy még 
akar maratonokat futni.

Egy igazán elhivatott és eredmény-
orientált futóra lehetünk büszkék az 
ő személyében.

Szakál Borostyán

„Ha meg tudod álmodni,
meg is tudod csinálni!”
interjú Csákány Éva maratonistával
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• 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

Evangélikus  Egyház
DECEMBER
9-10-11 17.00 Adventi esti istentisztelet. (hétfő-szerda)
15. 11.00 Istentisztelet Advent 3. vasárnapján
15. 15.00 Adventi zenés áhítat az evangélikus templomban,

adventi udvar (vas.)
22. 11.00  Istentisztelet Advent 4. vasárnapján 
24. 18.00 Szentesti istentisztelet a hittanosok,

az ifjúság és az énekkar szolgálatával (kedd)
25. 11.00 Karácsonyi úrvacsorai istentisztelet (szerda)
26. 11.00 Karácsony 2. ünnepnapi úrvacsorai istentisztelet (csüt.)
29. 11.00 Karácsony utáni vasárnap istentisztelet,

igét hirdet: D.Szebik Imre ny. püspök
31. 18:00 Óévi istentisztelet (kedd)

JANUÁR
1.   11.00 Újévi úrvacsorai istentisztelet
5.                Az év első vasárnapja úrvacsorai istentisztelet
6.   18:00 Vízkereszt ünnepi istentisztelet (hétfő)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Péntek  17.00 Bibliaóra
Péntek  18.00 Kóruspróba
Vasárnap 11.00 Istentisztelet
Vasárnap 17.00 Konfirmációs előkészítő óra

December hónap igéje:
„Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az ÚR nevében, és
támaszkodjon Istenére!”
(Ézsaiás 50, 10b)

A közénk született Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus tegye áldottá
karácsonyi ünnepünket és az előttünk álló új esztendőt!

Bízd
Újra
Életed
Krisztusra!

Eseménynaptár
2019.12.1. – 2020.1.31.

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:  6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  18.00 szentmise
Kedd:  6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  18.00 zsolozsma és áldoztatás
Szerda: 7.00    szentmise
Csütörtök: 6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
  16.00 szentmise a Szent Vince idősek otthonában
  18.00 szentmise a kórházban
  19.00 szentségimádás a templomban
Péntek: 6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
Szombat: 18.00 szentmise

       Vasárnap: 11.00 szentmise

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 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 

(istentisztelettel egy időben, de a Kálvin Teremben)
Vasárnap  10.00 Istentisztelet

Adventi és karácsonyi istentiszteleti rend:
December 15. advent harmadik vasárnapján 10 órai istentiszteletünkön a Cimborák férfikórus 
énekel
December 15. advent harmadik vasárnapján 10 órai kezdettel várjuk a gyermekeket adventi 
játszóházba a Kálvin terembe (karácsonyi díszek, képeslapok készítése, tea és süti mellett)
December 22. advent negyedik vasárnapján, istentiszteletünk 15 órakor kezdődik, majd 
forraltbor, tea, kürtőskalács és a templomudvaron gyújtott tábortűz mellett beszélgethetünk
December 24. kedd karácsony estéjén 17 óra istentisztelet a gyermekek műsorával
December 25. szerda karácsony első napján 10 óra istentisztelet úrvacsoraosztással
December 26. csütörtök karácsony másodnapján 10 óra istentisztelet úrvacsoraosztással
December 29. vasárnap 10 óra istentiszteletek
December 31. óesztendő utolsó napján 10 óra istentiszteletek
Január 1. újesztendő első napján 10 óra istentisztelet

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)

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

VÁROSI ESEMÉNYEK
DECEMBER

1.    17.30    1. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
8.    17.30    2. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
15.  17.30   3. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
18.  18.00   Viszló Levente - Egy cseppnyi Magyarország monográfia 
könyvbemutó • Geszner Ház
20.  17.00    Karácsonyi ajándékműsor • Tesztyánszky Ödön Sportközpont
22.  17.30   4. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
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Új könyveink
Ízelítő a Floriana Könyvtár legújabb könyveiből:

Nora Roberts
Nora Roberts:
 Jenny Colgan: 

Jen Klein: 
Bauer Barbara: 

John Updike:
Nyulász Péter - Ritter Ottó: 

Iny Lorentz:
Iny Lorentz:
Jeff Kinney: 

Leiner Laura:
Danielle Steel: 

Patrick Modiano:
Donna Tartt:

Ralf Rothmann:
Jo Nesbo: 
Jo Nesbo:

Debbie Macomber:  
Jennifer Niven:

Tomor Anita: 
Kondor Vilmos:

Debbie Macomber:
E. Lockhart: 

Leah Scheier: 
Luca Di Fulvio:

Vida Gábor:
Gárdos Péter:
Borsa Brown: 

Sötét örvények
Halálos Karácsony 
Karácsony a Piciny Csodák Pékségében
Rád hangolva
Elsuttogom százszor
Nyúlketrec
A Hosszúfülűek kincse
Vad vidék 
Vörös égbolt
Egy ropi naplója 14. - Romhalmaz
Mindig karácsony
A stáb
Nászút
A kis barát
Tavasszal meghalni
Szomjúság
Police
Alaszkai vakáció
Veled teljes a világ
Irány Hollywood!
Bűnös Budapest
Alaszkai vakáció
A hazudósok
Csak a te hangodat hallom
Amikor az álmaink ránk találnak
Egy dadogás története
Királyi Játék - Ez a játszma vérre megy
Gyalázat és szerelem (Gyalázat 3.)

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

December
December
December
December
December
Január
Január
Január

12. cs.
16. h.
19. cs.
23. h.
30. h.
2. cs.
6. h.
9. cs.

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

Mikulás
2. Adventi vasárnap
Testületi ülés
3. Adventi vasárnap
Bosnyák Viktória író-olvasó találkozó
4. Adventi vasárnap
Iskolai karácsonyi műsor
Mikulás (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Foriana Könyvtár ltal meghirdetett nyári olvasmánypályázaton
2. Keller Emese 3.a, Mohl Bíborka 7.b

Foriana Knyvtár által meghirdetett meseíró versenyen
1. Bodnár Barnabás 6.a, 2. Szabó Kristóf 7.a, Nagy-Gruber Perla 5.b

Nádor Labdarúgó Fcikupán Alcsútdobozon
III-IV. korcsoportban 2. lett iskolánk csapata. A csapat tagjai: Dravicz 
Levente, Fehér Zsombor, Király Levente, Kulcsár Balázs, Madari Vajk, 
Tyechlár Zsolt, Weidinger Áron, Wisniewski Máté

Márton napi szavalóversenyen Alcsútdobozon
1. évfolyamon 3. lett Kulcsár Zorka 1.a
2. évfolyamon 3. Freész Réka 2.b
4. évfolyamon 3. Boros Csenge 4.b

Sudoku verseny a Széna Téri Általáni Iskolában
17. lett Fehér Kinga 6.b

Regionális idegennyelvű (angol) verseny
1. helyezést ért el Szabó Kristóf 7.a – Kulcsár Balázs 7.c párosa
Különdíjat kapott Kozma Benedek – Vollein Zsombor 8.a duó

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulójában
7. évfolyamon: 9. helyezést ért el Bokodi Zsuzsa, Huzina Panna Zoé, Sza-
bó Kristóf 7.a, Mohl Bíborka 7.b csapata
8. évfolyamon: 2. lett Czvikli Szófia, Csákány Zsófia, Rafael Roland, 
Spinhért Mátyás 8.a csapata
6. helyezést ért el Bordács Anna, Király Levente, Wisniewski Máé 8.b, 
Dravicz Levente 8.a csapata
11. Boros Zsófia 8.b, Csákány Enikő, Szakács Noémi, Vollein Zsombor 
8.a csapata

Bolyai Matematika Csapatverseny országos fordulójában
7. osztályosok között a Fejér megyét képviselő csákvári gyerekek 30. 
helyezést értek el. A csapat tagjai: Mohl Bíborka7.b, Magyarics Botond, 
Néráth Dániel, Rácz Bence 7.a

    

KKeeddvveess  OOllvvaassóóiinnkk!!  

Értesítjük Önöket, hogy könyvtárunk 
a karácsonyi ünnepek és költözés miatt 

2019. december 21-től 2020. január 31-ig 

 ZÁRVA tart.  

NYITÁS az új helyen (Szabadság tér) 
február 4-én, kedden. 

Boldog, békés ünnepeket és sikeres új esztendőt kívánunk! 

KKöönnyyvvttáárr 

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2019. november 4-én Pál Nimród a 
Kisdobos utcába,
2019. november 10-én Weingart 
Maja Hanna a Szilárd Gyula utcába,
2019. november 22-én Botos Berna-
dett a Felső-Haraszt utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Iskolai versenyeink
A Bolyai Anyanyelvi verseny 2. és 6. helyezett csapatai
(A képről Spinhért Mátyás hiányzik.)
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Kiadó:  Csákvár Város 
és Bodmér Község Önkormányzata
Szerkesztőség: Floriana Könyvtár

Csákvár Széchenyi utca 8.
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:

Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit

Szerkesztő bizottság  külsős tagjai:
Magyar Diána

Majorné Kiss Mónika
Némedi István

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

lapzárta: január 7.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

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

Adventi vásár a MAM-ban
• festmények, dekorációs képek gye-
rekeknek, felnőtteknek
• kézműves textilfigurák, ajándéktár-
gyak
Tel.: 06-30-988-2726
Facebook/MAM-MiniAlkotóMűhely

Székesfehérvári általános és közép-
iskolában tanító magyar-történelem 
szakos tanár vállal magyar nyelv, iro-
dalom és történelem magánórákat 
az 5-12. évfolyam számára. Korrepe-
tálás, pótvizsga, közép- és emeltszin-
tű érettségire való felkészítés.
tel.: 06-20-261-9337

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Harsányi János temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

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!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

DR. BALOG ESZTER            +36 30/ 223 49 04
DR. KOVÁCS ÁDÁM            +36 30/ 282 88 85

csakvariallatorvosirendelo@gmail.com www.facebook.com/csakvariallatorvosirendelo/

SZOLGÁLTATÁSAINK:
belgyógyászati ellátás és kivizsgálás, ultrahang vizsgálat, 

szűrővizsgálatok, sebészeti ellátás, ivartalanítás, 
szaktanácsadás, ultrahangos fogkőeltávolítás stb.

Telefonos elérhetőségeinken rendelési időn kívül is kereshetnek!
Előzetes egyeztetés alapján egyéb időpontokban is vállalunk 

háznál illetve rendelőben történő ellátást. 
(kutya, macska, ló, haszonállat)!

CSÁKVÁRI 
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
8083 CSÁKVÁR, SZABADSÁG U. 26.

NYITVA TARTÁS: 
Hétfő, Szerda, Péntek: 16:00-18:00

Tisztelt Vásárlóink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
üzletünk nyitvtartása 2020. január 01-től 

az alábbiak szerint módosul:

•Szombaton ZÁRVA tartunk, 
ezért pénteken hosszabbított 
nyitvatartás lesz igény szerint

Kérjük, a hétvégi anyagszükségleteket
eszerint rendeljék meg.

•Hétköznapokon a megszokott nyitva tartással

várjuk kedves Vásárlóinkat.

Elérhetőségeink:
Csákvár +36-22-254-329

Lovasberény +36-22-456-016
borobertakft@gmail.com

A fentiek a Csákvári és Lovasberényi

telephelyünkre egyaránt vonatkoznak.

Köszönjük megértésüket!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!
Boro- Berta Kft. 

Köszönetet mondunk
mindazoknak,akik 

Sziládi Imrét
utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Önismereti foglalkozások a MAM-ban
• beszélgetős, teázós, meditációs órák
• művészetterápiás önismereti fog-
lalkozások, RAJZTUDÁS NEM SZÜK-
SÉGES!
•energetikai kezelés, blokkoldás, ti-
beti masszázs, reinkarnációs utazta-
tás
Információ:
Facebook/MAM-MiniAlkotóMűhely
www.szabadalkotas.hu
06-30-988-2726


