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2012.10. 20-26. Megszépült a régi iskola

2012.10.14. Bajnoki arany tájfutásban
A csákvári Molnár Zoltán a 2012. október 14-i, a Nyugat-Mecsekben rendezett Országos Normáltávú Tájfutó Egyéni Bajnokságon férfi 35 kategóriában bronzérmet szerzett. A versenyt nagy szintkülönbségű, fizikailag
igen nehéz terepen rendezték. A pálya 9,2 km volt, 500 m szintkülönbséggel és 27 ellenőrző ponttal. Zoltán 2012. október 21-én a Tájfutó
Egyesületi Váltó Országos Bajnokságon a Tapolcai HSE versenyzőjeként
az F170-es kategóriában tagja volt a bronzérmes váltónak. A versenyt a
Kab-hegyen rendezték meg, 4 tagú váltókkal. Zoltán a bronzérmes váltó
utolsó futójaként az 5. helyrőlküzdötte fel magát a dobogóra. Az idei, 5
bajnokság eredményei alapján számított Tájfutó Összetett Bajnokságban
a csákvári tájfutó F35 kategóriában összetett első helyet és országos bajnoki aranyat szerzett.

Az őszi szünetben szorgos varázsolták újjá a régi iskola folyosóit. Az
apukák: Bakonyi János, Füzes Csaba, László Géza, id. László Géza, Németh
Sándor, Puszta Tamás, Tóth László, Zolnai Sándor több napjukat is feláldozták az épület csinosítására. A gyerekek meglepetten és boldogan vették birtokukba a szép, tiszta folyosót.
2012.10.31. Megemlékezés a Reformáció ünnepéről
495 évvel ezelőtt, 1517.október 31-én Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára szögezte ki 95 tételét. Luther papként a teológia doktora volt, és a tételeket vitaindítónak szánta az akkori szokások szerint,
ezért tette nyilvánossá az egyházat megújítani szándékozó téziseit. Előtte
már többen is tettek lépéseket az egyház megreformálására, azonban
Luther fellépésével indult el az a folyamat, melynek következménye a
protestáns egyházak megalakulása lett. Mészáros Tamás, a csákvári evangélikus gyülekezet felügyelője (egyben a Nyugati-Dunántúli Evangélikus
Egyházkerület felügyelője) tájékoztatása szerint az eddig kialakult több
évtizedes hagyománynak megfelelően az idei évben is együtt ünnepelték
a csákvári protestánsfelekezetek a Reformáció ünnepét. Idén az evangélikus templomban gyűltek össze, és a kialakult szokások szerint a vendég
gyülekezet szolgált az istentiszteleten: Dr. Kis Boáz református lelkész
hirdetett igét, és a református intézményi kórus éneke tette még szebbé
az ünnepet. A református hittanosok pedig hozták szép verses műsorukat.
Természetesen a vendéglátó gyülekezet lelkészének is jelentős szerep jutott: idén Szebik Károly tartott tudományos előadást a reformációról. Az
istentiszteletet közös szeretetvendégség zárta.

2012.10.25. Sikeres szereplés az országos szakmai versenyen
A Csákvár-Bicske Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara helyi
szervezet az idei évben első alkalommal indított csapatot az egészségügyi
szakdolgozók versenyén. A Csákvári Gyógyintézetben dolgozó ápolók a
selejtezőből és a megyei megmérettetésen is első helyezettként jutottak
tovább. 2012. október 25-én Budapesten került megrendezésre a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara III. Országos Szakmai versenye.
Alapápolás, szakápolási feladatok, újraélesztés, elméleti feladatok töltötték ki a délelőttöt. A délután a csapatok által összeállított bemutatkozó
programmal indult. Az ápolók sokoldalúságát is szemléltető versenyen
a továbbiakban a szakmaiságra támaszkodó activity, tájanatómia, latintudás és műveltségi összevetés is szerepelt. Szoros küzdelemben a „Végállomás” nevet viselő csapat a harmadik helyen végzett. A csapat tagjai:
Dobai Csabáné és Petrov Lajosné ápolók, Bonczné Kaiser Krisztina dietetikus, és Szabó Lászlóné diplomás ápoló volt.

2012.11.01. Újra Márai könyvek!
A Floriana Könyvtár idén is sikerrel pályázott a Márai pályázaton. A rendelkezésre álló könyvlistákból választhattak, végül 372.000 Ft értékben
156 db könyvet kapott a könyvtár. Ezek között sok lexikon, szótár, igényes
felnőtt és gyermekkönyv található, melyek ezentúl állományunkat gazdagítják. Bizonyára olvasóink is találnak közöttük kedvükre valót.

Hírmondó KRÓNIKA 2012. DECEMBER
2012.11.01. Megemlékezés a Reformáció ünnepéről
A Halottak Napja ismét méltó
megemlékezések jegyében telt
településünkön. Még az ünnepet megelőzően került sor a
kastélyparki katonai emlékmű
és sírkert koszorúzására. Melynek rendbe tételére a tavalyi
évben került sor, elsősorban
a Vértes Múzeum Baráti Köre
Egyesület és csákvári vállalkozók áldozatos munkájának
köszönhetően. Az emlékmű a
Megbékélés Emlékműve lett,
és a közreműködők elhatározták, hogy minden évben gyertyát gyújtanak, és koszorút helyeznek el azok sírjánál, akiknek
a hozzátartozói nem tudnak
ide látogatni Halottak Napján.
A megemlékezésen idén is
részt vett az Oroszországi
Föderáció Magyarországi Nagykövetsége részéről Vladimir
Szemidetko követségi titkár. A
jelen lévők megemlékeztek a
háború szörnyűségeiről, a sok
magyarországi, csákvári civil és
katonai áldozatról.
Halottak Napján minden felekezet megemlékezett a temetőben az elhunytakról. A Római Katolikus Egyházközség november 1-jén délután 3
órakor hívta közös imára a híveket a temető közepén álló nagy kereszthez. A megjelentek Ambrózy Tamás plébánossal közösen mondtak
imádságot mindazokért, akik már nincsenek közöttünk. Ezt követően a
plébános megáldotta az új sírköveket. Mindegyik temetőben még késő
este is világítottak a gyertyák, mécsesek, azt mutatva, hogy a csákváriak
szeretettel emlékeznek hozzátartozóikra.

Eseménynaptár 2012.12.01. – 12.31.
DECEMBER

01. 14:00 Őszi szokások című foglalkozás ● Vértes Múzeum
09. 16:00 Adventi gyertyagyújtás és Mikulásvárás ● Szabadság tér
Viszló Boglárka énekel a gyerekekkel
Gyémánt Gospel Kórus produkciója
A Mikulás és krampuszainak fogadása
Csákváron a gyerekekkel
Forralt bor, forró tea és sütemény várja
a programra érkezőket.

11. 13:00-18:30 Véradás ● Közösségi Ház (Szabadság tér 3)
14. 09:30 Ingyenes kerekítő foglalkozás  ● Floriana Könyvtár
14. 15:00 -16:30 Karácsonyi dísz- és ajándékkészítés ● Floriana Könyvt.
14. 16.:00 vitéz Vesztergám Miklós tárogatós: Első lépcsőfok a
Szent Korona tanhoz című könyvének bemutatója ● Házasságkötő terem
21. 17:00 Karácsonyi ajándékműsor ● Esterházy Iskola

JANUÁR

01. 01:00 Újévi köszöntő ● Szabadság tér

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
DECEMBER
Katolikus Egyház

02. 16:00 Adventi gyertyagyújtás és Betlehem állítás ● Kat. templom
Plébánia hivatali órái:
Hétfő
15.00 – 17.00
Kedd Szerda Péntek 9.00 – 11.00
Plébánia telefonszáma:                  354 – 369

Református Egyház

07. 14:00 Hölvényi György előadása ● Kálvin Otthon
02-09-16-23. 16:00 Adventi gyertyagyújtás ● Kálvin Otthon
24. 14:00 Iskolás hittanosok, 15:00 Óvodások ● (Kálvin u. 8.)
16:00 Kálvin Otthon lakóinak karácsonyi ünnepsége ● Kálvin u.11.)
25-26. 10:00 Ünnepi istentisztelet ● Úrvacsora osztás
26. 15:00 Sárospataki legátus szolgálata ● Kálvin Otthon
31. 17:00 Óévi istentisztelet

JANUÁR

01. 10:00 Újévi istentisztelet

Evangélikus Egyház

01. 14:00 Családi advent kézműves készülődés
02.11. 00 Advent ● Családi (rendhagyó, könnyűzenei) istentisztelet
10-11-12. 17:00 Adventi evangélizáció a Bencze lelkész-család
szolgálatával ● Gyülekezeti terem (h-k-sze)
16. 16:00 Adventi gyertyagyújtás a templomudvaron
és kórustalálkozó a templomban
24. 18:00 Szenteste - ünnepi istentisztelet a hittanosok,
az ifjúság és az énekkar szolgálatával

25. 11:00 Karácsony ünnepe ● úrvacsorai istentisztelet
26. 11:00 Karácsony 2. ünnepe ● úrvacsorai istentisztelet
Igehirdetéssel D. Szebik Imre püspök szolgál.

30. 11:00 Karácsony utáni vasárnapi istentisztelet
31. 18:00 Óév istentisztelet
2012.11.21. Szent Erzsébet példáját követik
November 21-én tartottak ünnepi szentmisével egybekötött ünnepséget Szent Erzsébet tiszteletére a Csákvári Római Katolikus Egyházi
Szeretetszolgálat Otthonában. Jónácsik Zsoltné intézmény igazgató
tájékoztatása szerint hagyományosan ez az otthon ünnepe, melyen idén
Dobos Gyula nyugalmazott atya mutatott be szentmisét. A mise után az
igazgatónő olvasott fel Szent Erzsébetre emlékezve néhány gondolatot.
Ebben – a magyar szent élettörténetének felolvasását követően – példájának követésére ösztönzött mindenkit. Szent Erzsébet már gyermekéveiben is kiemelkedő figyelmet tanúsított az elesettek felé. Később is
rendszeresen vitt adományt, kenyeret a szegényeknek. Buzgó hitélete
mellett a szegényekről, idősekről és rászorulókról való gondoskodása miatt is példaképként tisztelhetjük. Az igazgatónő köszönetet mondott az
otthon dolgozóinak áldozatos munkájukért. Virággal köszöntötte a lakók
és dolgozók közösségét, melyet a kápolnában helyeztek el. Délben ünnepi ebédet követően megtartották az otthon lakóinak közös névnapját.

JANUÁR

01. 11:00 Újév, Jézus névadásának ünnepe ● úrvacsorai istentisztelet
06. 11:00 Vízkereszt ünnepe
December hónap igéje:

Ézs 60, 1: „Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az ÚR
dicsősége!”

Csákvár-Gánt T v
decemBER HAVI MŰSORA

December
December
December
December
Január

10. h.
13. cs.
17. h.
20. cs.
3. cs.

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

‘56-os megemlékezés
Hogyan terítsük meg az ünnepi asztalt
Első Adventi vasárnap
Mikulásvárás
Cantata Floriana kórustalálkozó

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

