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BENNÜNKET KÉPVISELNEK 70 ÉVES A CSTK
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BODMÉRI ADVENT

   8-9. oldal

KÉPÜNK VAN RÓLA

Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának írásos 
tájékoztatója.

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

Mester István, az örökös elnök 
mesélt a csákvári sportéletről, 
a sportkombinát létrejöttéről.

Színes programok várnak az 
adventi készülődés időszaká-
ban a Bodmér lakóira.

Kedves Csákváriak!

Beköszöntött az advent időszaka, 
melegség tölti el szívünket kará-
csony közeledtével. Egy-egy pilla-
natra megállunk a rohanó világban 
és számvetést készítünk az elmúlt 
évről. A családok, a kis közösségek 
készülődnek a szeretet ünnepére. 
Felidézzük a legszebb pillanatokat 
és minden szépséget, jóságot el-
raktározunk lelkünkbe, hogy ebből 
meríthessünk erőt az elkövetkező év 
napjaira is.

A karácsony a legszebb ünnepünk. A 
szeretetről szól. A hívők a Megváltó 
Jézus Krisztus születését ünneplik, 
aki azt hagyta ránk, hogy úgy sze-
ressük egymást, amint ahogy Ő sze-
retett bennünket. A nem hívők csu-
pán a szeretetet ünneplik. Ideje hát, 
hogy szeretetben éljünk egymással.  

De nem csak azokkal kell szeretetben 
élni, akik minket szeretnek. A szere-
tetet előbb adni kell és nem elvárni. 
Szeretet legyen a szívünkben és ne 
gyűlölet, megbocsátás és ne harag, 
alázat legyen és ne büszkeség, öröm 
és ne keserűség, békesség legyen és 
ne háborúság, hűség legyen és ne 
hűtlenség, jóság és ne gonoszság.

Már csak néhány nap és a frissen sült 
mézeskalács és a fenyő illata kevere-
dik a gyermekek kacajával, a csengő 
énekszóval, az emlékezés boldog és 
fájó képeivel. Kívánom, hogy min-
denkinek jusson egy csipet szeretet, 
és egy nyugalmas, békés, meleg csa-
ládi fészek!

Áldott, Békés Karácsonyt kívánok 
minden kedves csákvári lakosnak!

Illés Szabolcs
polgármester

Karácsonyi gondolatok

Meghívó!
Szeretettel meghívjuk 
2017.12.22-én 17 órakor 

megrendezésre kerülo karácsonyi ajándékmusorunkra, 
melyen elköszönünk 8 nyugállományba vonuló 
pedagógusunktól, munkatársunktól is egyben!

Békés, boldog ünnepeket kívánnak
az iskola tanulói, pedagógusai, dolgozói!
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Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2017. novem-
ber 27. napján tartotta rendes ülé-
sét, amelyen a két ülés között vég-
zett munkáról és a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentés, valamint az átruházott ha-
táskörben hozott döntésekről szóló 
beszámoló elfogadása után a helyi 
adó rendelet módosítása került na-
pirendre.

A kommunális adó összegének mó-
dosításáról szóló indítvány elutasítá-
sát követően az eredeti előterjesztés 
szerinti rendeletmódosítást fogadta 
el a képviselő-testület, amely – a 
magasabb szintű jogszabálynak való 
megfelelés érdekében – helyi ren-
deleti szabályozás tárgyává tette a 
település közigazgatási területén el-
helyezett, településkép védelméről 
szóló törvény szerinti reklámhordo-
zókat. Majd az illetménykiegészítés-
ről és vezetői illetménypótlékról szó-
ló rendelet módosításával a hivatal 
köztisztviselői részére – 2018-ban 

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2017. november 
29. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését. A lejárt határide-
jű határozatok végrehajtásáról és a 
két ülés között végzett munkáról szó-
ló jelentés elfogadása után jóváhagy-
ta a testület a Zöld Bicske Nonprofit 
Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szer-
ződés tervezetét.

Határozott a képviselő-testület a 
bicskei orvosi ügyelet önkormányzati 
kiegészítő díjának 10 %-os emelésé-
ről, és elfogadta 2018. évi munka-
tervét. Ezután – képviselői javaslatra 
– felkérte a testület a hivatalt, hogy 
állítsa össze azon feladatkörök lis-
táját, amelyeket a jövő évi belső el-
lenőrzés érinthet, majd beszámoló 
hangzott el a Duna-Vértes Köze Regi-
onális Hulladékgazdálkodási Társulás 
által 2017-ben végzett munkáról.

Döntés született továbbá arról, hogy 
a képviselő-testület felkéri a megbí-

Testületi összefoglaló – Csákvár

Képviselő-testületi
hírek - Bodmér

is – a jelenleg érvényes juttatásokat 
biztosította a testület. Ez a közép- és 
felsőfokú végzettségű tisztviselők 
esetében 15 %-os illetménykiegészí-
tést, míg a vezetők esetében 10 %-os 
vezetői pótlékot jelent.

Az Országos Orvosi Ügyelet Egész-
ségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-
profit Kft. orvosi ügyelet önkormány-
zati kiegészítő díjazásának emelésére 
vonatkozó kérelmével kapcsolatban 
felkérte a képviselő-testület a polgár-
mestert a szolgáltatásban érintett te-
lepülések vezetőivel és a szolgáltató 
képviselőivel történő egyeztetésre, 
majd közös döntési javaslat előter-
jesztésére.

Döntött még a képviselő-testület:

• a könyvtári ellenőrzés lezárásához 
szükséges fenntartói nyilatkozat elfo-
gadásáról és a polgármester felhatal-
mazásáról annak aláírására;
• a Képviselő-testület 2018. évi mun-
katervének elfogadásáról;

• a jövő évi költségvetést megalapo-
zó térítési díjakról (lakások és egyéb 
helyiségek bérleti díjai, közterület-
használati díjak, állati melléktermék 
gyűjtőhely használati díja, eszközök 
bérleti díja);
• a 2018. évi rendezvények várható 
költségeiről szóló tájékoztató elfoga-
dásáról;
• a 2018. évi belső ellenőrzési terv 
jóváhagyásáról;
• a társulások keretében ellátott fel-
adatokról szóló beszámoló elfogadá-
sáról;
• a hivatali köztisztviselők teljesít-
ménykövetelményeinek alapját ké-
pező 2018. évi kiemelt célokról és 
• a Depónia Nonprofit Kft. beszámo-
lójáról.

Ezután tájékoztató hangzott el az 
önkormányzat által benyújtott és 
folyamatban lévő pályázatokról, fel-
hatalmazást kapott a polgármester 
a szennyvíz beruházás új konzorci-
umi megállapodásának és kivitele-
zési szerződésének aláírására, majd 

döntés született a Vöröskapu utca 
– Damjanich utca vízelvezetési prob-
lémájának árokkotrással és padka-
nyeséssel történő kezeléséről. Végül 
400 ezer forintot szavazott meg a 
képviselő-testület a Dallam Alapfokú 
Művészeti Iskola működésének má-
sodik féléves támogatására és hatá-
rozott arról, hogy az önkormányzat a 
80 év felettiek karácsonyi csomagjait 
Bokorné Németh Ibolya helyi vállal-
kozótól rendeli meg.

A nyílt ülést követően négy napirend-
ről zárt ülés keretében döntöttek a 
képviselők.

A képviselő-testület nyilvános ülésén 
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

zott mérnöki irodát a Településképi 
rendelet tervezetének – lakossági fó-
rumon tett javaslatok szerinti – átdol-
gozására. Végül az ellátás biztonsága 
érdekében keverő szivattyú vásárlá-
sához és beüzemeléséhez biztosított 
forrást a testület a Fejérvíz Zrt. kérel-
mében foglaltaknak megfelelően.

A nyilvános ülést követő zárt ülésen 
határoztak a képviselők a szociális 
célú tüzelőanyag támogatási kérel-
mekről és döntöttek a karácsonyi te-
lepülési támogatásról.

A nyilvános ülés jegyzőkönyvét Bod-
mér Község Önkormányzata hivata-
los honlapján (www.bodmer.hu) és 
– ügyfélfogadási időben – a Faluház-
ban az érdeklődők elolvashatják.

Katona László 
polgármester

Kedves Bodmériak!

Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit az adventi gyertyagyújtásra. Remél-
jük legalább annyi lesz idén is az érdeklődő, mint tavaly és ismét meghitt han-
gulatban töltjük ezt az időt.

Időpontok:
2017. december 3. vasárnap 17 órától parókiában istentisztelet,

1730 gyertyagyújtás, süteménysütő verseny 
(nevezéshez egy sütemény késztése szükséges)

2017. december 10. vasárnap 17 órától parókiában istentisztelet
1730 gyertyagyújtás, majd Gyémánt Gospel Kórus Csákvár előadását kö-
vetően a falu karácsonyfájának közös feldíszítése

2017. december 17. vasárnap 17 órától parókiában istentisztelet,
1730 gyertyagyújtás

2017. december 22. péntek 17 órától templomban közös karácsonyfa díszítés

2017. december 24. vasárnap 15 órától Templomban istentisztelet, 
gyerekműsor és Bolyki Balázs előadása lesz hallható

Várunk kicsiket, nagyokat, időseket…mindenkit!
Az eseménysorozat batyus jellegű.

 A szervezők

Adventi gyertyagyújtás



  3

Bodmérra családi programok egész 
sorát hozta el az idei advent. Hála a 
lelkes szervezőknek, a falunak két ka-
rácsonyfája is lesz, amit ezúton is kö-
szönnek Reinhardt Imrének és Grasl 
Gyurinak, melyekre még november-
ben barkácsoltak közösen díszeket 
gyerekek és felnőttek Czutor-Tarsoly 
Melinda vezetésével. Közösen pom-
pás adventi koszorút is készített, me-
lyet a falu emlékműje mellett helyez-
tek el, és amelyen december 3-án 
meg is gyújtották az első gyertyát. 
Advent első vasárnapján az istentisz-
telet és a gyertyagyújtás után Bod-
méron édes élvezetekkel és izgalmas 
pillanatokkal folytatódott az este. 
Tucatnyian neveztek a faluközösség 
programszervezői által meghirdetett 
sütisütő versenyre, finomabbnál fi-
nomabb, édes és sós étkekkel. Végül 
két süti kapta a legtöbb szavazatot: 

Tisztelt Csákváriak!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
tartósélelmiszer-gyűjtést szervez 
annak érdekében, hogy karácsony-
kor minél kevesebb embernek kell-
jen nélkülöznie.

Ha Ön megteheti, és szeretne segíte-
ni, kérjük, hogy élelmiszer-felajánlá-
sát (pl.: liszt, kristálycukor, olaj, tész-
ta, rizs, konzerv, szaloncukor stb.) 

Szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik a polgárörség mű-
ködését elősegítették, a polgárőrség 
autóját alkalmanként üzemanyaggal 
töltötték fel.

Köszönet:
•  Gánt Önkormányzatának
• Schaffer Ferenc mezőgazdasági vál-
lalkozónak
•  Vida Tamás mezőgazdasági vállal-
kozónak
•  Fülöp Zoltán mezőgazdasági vállal-
kozónak
• Szakács Zoltán építési vállalkozónak

Hasonló jellegű támogatást tovább-
ra is szívesen fogadunk, mivel ez 
megnyönnyíti a településen végzett 
munkánkat.

Szeretettel várjuk azok jelentkezését, 
akik szívesen lépnének a polgárőr-
ség tagjai közé. A jelentkezésről az 
érdeklődők az alábbi telefonszámon 
kaphatnak felvilágosítást: 0630/400-
8724

Csákvári Polgárőr Egyesület

Bodméri advent
a hatlapos és a meggyes pite holt-
versenyben győzött. Készítőik Balogh 
Adrienn és Reinhardt Brigitta, akik-
nek ezúton is szívből gratulálunk. Aki 
pedig nem tudott kóstolgatni, annak 
sem kell szomorkodni, mert a szerve-
zők a későbbiekben igyekeznek eljut-
tatni mindenkihez a falu süteménye-
inek receptjeit. 

És ami a további programokat illeti, 
a gasztrokalandok december 16-án 
folytatódnak: igazi, falusi disznóvá-

gással. A disznóölésnél is lehet se-
gédkezni kora reggel, de Grasl Gyuri 
és Pataki Gábor egész délelőtt várják 
a segítő kezeket a feldolgozásnál a 
faluház udvarán. Lesz hurka, kol-
bász, pecsenye és egy nagy kondér 
húsleves, amiből jut mindenkinek. 
Aznap estig tartó evés-ivással, élő 
zenés mulatsággal látja vendégül az 
önkormányzat a falu népét. 16-án az 
idősek ünnepségét is megtartják a 
közösségi ház nagytermében, a ren-
dezvényt szokásosan az óvodások 
előadása színesíti.

December 10-én és 22-én közös ka-
rácsonyfa-díszítésre várnak kicsiket 
és nagyokat, előbb a kültéri, később 
pedig a templomban felállított fára 
kerülnek majd fel a saját készítésű 
díszek. A 10-ei vasárnap a csákvári 
Gyémánt Gospel Kórus előadását, 
szenteste pedig Bolyki Balázs műso-
rát élvezhetjük, és 24-én a templom-
ban a bodméri gyerekek is fellépnek 
a falu lelkészének vezetésével. 

A szervezők Szilveszter estéjére is 
készülnek: a faluház nagytermében 
a tavalyi, jól sikerült mulatsághoz 
hasonló, családias hangulatú, élő ze-
nés évbúcsúztatón vehetnek részt a 
jelentkezők. 

Ezúton is köszönjük a lelkes közös-
ségi munkát, hozzájárulást minden 
szervezőnek és támogatónak, nem 
utolsó sorban a település képviselő 
testületének illetve polgármesteré-
nek Katona Lászlónak. Legyen áldott 
az ünnep Bodméron és Csákváron 
mindenkinek!

A szervezők

juttassa el a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálathoz (Csákvár, Szilárd Gy. u. 
3. tel.: 22/254-892, 30/225-8578) 
2017. december 19-ig.

A felajánlott élelmiszerekből össze-
állított csomagokat karácsony előtt 
rászoruló családoknak szeretnénk 
átadni.

SEGÍTSÉGÜKET A CSALÁDOK NEVÉ-
BEN ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!

Legyen mindenkinek
boldog a karácsony

Polgárőrség
hírei

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2017. szeptember 29-én Mikodi Mi-
lán a Hunyadi utcába,
2017. november 12-én Kiss Adél a 
Fecske utcába,
2017. november 16-án Pánczél Re-
beka a Pataksorra,
2017. november 19-én Vörös Zselyke 
Tímea a Puskaporos dűlőre.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

Véradás
Szeretettel várunk

 minden önzetlen véradót 
2017. december 20-án 

(szerdán) 13:00-18:30-ig 
az általános iskolában, 
a megszokott helyen, 

az idei utolsó 
VÉRADÁSRA!

„Adj vért és ments életet!”



4   

A Csákvári Torna Klub idén ünne-
pelte megalakulásának 70. évfor-
dulóját. Ennek kapcsán Mester Pis-
ta bácsi, az örökös elnök mesélt a 
csákvári sportéletről, a sportkombi-
nát létrejöttéről és saját életútjáról.

 A közel másfél órás beszél-
getésünk során megtudtam, hogy 
a II. világháború idején még csak 
grund-szinten focizgattak a helyiek. 
1922-ben már volt egy csapat Csák-
váron, akik a környékbeli települé-
sek szintén amatőr csapatai ellen 

rendeztek maguknak mérkőzéseket. 
Aztán 1937-ben az iparos gyere-
kek kitalálták, hogy alakítsanak egy 
olyan csapatot, ahová a gróf gyere-
keit is bevették egy kis támogatás 
és minden ebből származó előny 
reményében. „Így például, ha a gróf 
Esterházy Matyi lőtt egy gólt, akkor 
a Molnár kocsmában máris volt egy 
jó nagy áldomás, vagy esetleg egy 
újabb felszerelés.”- mesélte Pista 
bácsi. Ez így zajlott egészen a hábo-
rúig (’44-45). Majd 1947-ben jött 
Csákvárra a Sper Norbert erdőmér-
nök, aki a Fischer Lambert hentessel 
volt jó barátságban. Az ő gondola-
tukra abban az évben megalakult a 
szervezet. 1954-ben Brunner Tibor 
államigazgatási igazgató került a ve-
zetőségbe. „Ekkortájt hullámos volt 
a sportélet. Hol feléledt, hol lement, 

hoztak idegen játékosokat. De lénye-
gében süllyedt.” – magyarázta Pista 
bácsi, majd hozzátette. „20 évig itt 
nem volt semmi, még épület sem, 
csak egy pálya.”

 1976-ban – mivel más po-
litikai nézeteket vallott – megbuk-
tatták és leváltották Pista bácsit az 
állami gazdaság szakszervezeti titkári 
posztjáról. Abban az évben, ősszel 
megkeresték őt a helyi focicsapat 
tagjai, hogy felkérjék elnöküknek. 
„Jó pár hónapig puhítgattak, míg 
végül elvállaltam. Aztán az akkori ve-
zető, a Szakál Jóska – [a nagypapám 
- a szerk.] – adott egy köteg papírt, 
mondván, hogy itt a sportegyesü-
let.” – fejtette ki Pista bácsi „Ezután 
kimentem hozzájuk a Schweizerei-
ba, ahol volt már egy kis épületük, 
egy öltözőcske.” Az ott látottak után 
úgy gondolta Pista bácsi, hogy ha 1-2 
éven belül nem sikerül építenie egy 
normális helyet, akkor abbahagyja. 
Elmondása szerint aztán annyira be-
lemerült a gondolatba, ebbe a folya-
matba, hogy már kezdett kibontakoz-
ni előtte a sportkombinát gondolata 
(1977). „És mivel nekem nagyon sok 
barátom volt már akkoriban, mond-
tam nekik, hogy csináljuk meg! Na 
de ez egy darázsfészek volt a falu-
ban.” – magyarázta Pista bácsi, majd 
elmesélte, hogy sokan azt mondták, 
hogy a Mester Pista megbolondult, 
tehát hülyének nézték a merész öt-
lete miatt. Őt nem érdekelte senki 

véleménye, inkább fogott egy papírt 
és lerajzolta az elképzeléseit. Majd 
Pesten felkereste egyik jó barátját, 
Elefánti László építészmérnököt, aki 
2 hétre rá 12 példányban adta át a 
dokumentációt Pista bácsinak. Ezzel 
elindulhatott volna a létesítmény 
építése, de nem volt hely, hogy hol. 
„Akkora falakba ütköztem, csoda 
hogy a fejem nem tört be.”- jegyez-
te meg mosolyogva Pista bácsi. De 
mégsem adta fel. Minden érvet ösz-
szegyűjtött, hogy miért lenne töké-
letes helyen ott a „spori”, ahol végül 
megépült. Az akkor még csak fás te-
rület üres volt, csatlakozott a telepü-
léshez, és adott volt minden közmű. 
De még így is sok embert kellett meg-
győznie. Végül Tőke Gyula, az akkori 
Járási Sportbizottság titkára segített 
eldönteni az ügyet. Mivel neki poli-
tikai befolyásoltsága volt, így azt kel-
lett tenni, amit ő mondott. Igaz, hogy 
a kért 3 hektár helyett, elsőnek csak 
2 hektárnyi területet kapott Pista bá-
csi, ahová felépíthette a sportpályát, 
de végül kiharcolta a maradék részt 
is (1983).

 1979-ben egy országosan 
meghirdetett pályázatra megírta a 
sajátját, ahol 1 millió forintot lehe-
tett elnyerni. [ez most kb. 100 mil-
liónak felel meg - a szerk.]. Már egy 
év is eltelt (1980-81), majd egy tele-
fonhívás után Pestre utazott. Ott egy 
idős úr közölte vele, hogy megnyerte 
a fődíjat. „Azt hittem elájulok. Nem 
tudom elmondani, hogy mit éreztem 
akkor.” Ezután Bicskén kellett nyitnia 
bankszámlát, amire a pénz megér-
kezett. A vasvázakat is ő kutatta fel, 
amiket Pécsről hozatott. Erre elment 
950 ezer forint [tehát a nyeremény 
majdnem egésze – a szerk.]. „Ezzel 
indult az építkezés.” – nyugtázta Pis-
ta bácsi. Megtudtam viszont, ahhoz, 
hogy ezt csinálhassa, még a megyei 
tanács oktatási osztályának engedé-
lyére is szükség volt. „Ezeket mind 
egyedül csináltam.” – mondta büsz-
kén, de azt is sokszor hangsúlyozta, 
hogy rengeteg barátja, ismerőse se-
gített neki aztán. „Rengeteget értek 
az emberi kapcsolatok.”

 A következő lépcsőfok az 
volt, amikor bement a Csákvári Ál-
talános Iskola igazgatójához. Rideg 
Miklós akkoriban az oktatási osztály 
vezetője is volt. Hosszas alkudozás 
után tőle engedélyt kapott egy 32 
méter hosszú és 4 méter magas lé-
tesítmény megépítésére. Pista bácsi 
mégis vállalva a kockázatot, Pécsről 
egy 46 méter hosszú és 6 méter ma-
gas vasvázat hozatott. Ez ismét nagy 

70 éves a CSTK
Interjú Mester Istvánnal, az örökös elnökkel

1922

1973 Bicskei járásban bajnok CSTK
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botrányt és felháborodást keltett a 
faluban, de végtére elkezdődhetett 
az építkezés. Emellé szintén a kap-
csolatain keresztül szerzett még 7000 
blokk téglát az épülethez. Tényleg 
mindent megmozgatott. A bordásfa-
lakra a pénzt például Pestről a sport-
iroda vezetőjétől szerezte (1980-82). 
Megérte mindennel és mindenkivel 
szembe mennie, ugyanis akkorra az 
állami gazdaság igazgatója elismerte, 
látva Pista bácsi erőfeszítéseit, hogy 
ő ténylegesen cselekszik, nem csak 
beszél. Ezért felajánlotta segítségét 
neki. „Így attól kezdve minden ment, 
ahogy én akartam.” (1981) 1979-ben 
kezdték csinálni, ’81-től építették, és 
1983-ban adták át a létesítményt.

 Ekkorra már nemcsak egy 
focicsapata volt az egyesületnek, 
ugyanis 1976-ban úgy gondolta Pista 
bácsi, hogy neki ez kevés, de belátta, 
hogy nem tud mindent egyedül meg-
oldani, ezért embereket szerezett 
maga köré. „Akkor vettem magam 
mellé Krasztina Zolit, aki a labdarú-
gást, Tóth Árpit, aki az asztaliteniszt, 
Nemes Ferit, aki a sakkot és Bokodi 
Pistit, aki pedig a lovas sportot csi-
nálta komolyan. És a tájfutás már ki-
bontakozóban volt.” – sorolta. Tehát 
5 szakosztály működött 650 leigazolt 
játékossal, akik mind csákváriak vol-
tak. „Ettől kezdve semmi gondom 
nem volt.Habár egy alkalommal még 
megszorultam pénzhiány miatt, de 
azt is megoldottam.” Ez aztán min-
denki számára fontos üggyé vált. ’83-
ban átadták a létesítményt, aztán a 
sportélet is fejlődni kezdett, mivel 
odáig csak tengődtek. Volt tagsági díj 
is, de körülbelül egy fagyi árával volt 
egyenlő.

 „A legerősebb focicsapat-
nak egyébként 2 edzője volt, először 
a Magasi Péter, majd a Czipóth Pali.” 
– osztotta meg velem Pista bácsi. 
Megye első osztályú volt a focicsapat 
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és az asztalitenisz is. De folyamato-
san fejlődtek a lovasok, a tájfutók, 
és a sakkszakosztály is. Még egy cseh 
sakknagymester is eljött Csákvárra 
mérkőzést vezetni. A 80-as években 
Szalay János irányításával egy kézi-
labda-szakosztály is működött. Any-
nyira fejlődött a csákvári sport, hogy 
az 1989-es Szabadföld Kupa döntőjét 
a Népstadionban játszhatta a focicsa-
pat. „5 busz ment Csákvárról szurkol-
ni.”- mondta, majd hozzátette „habár 
kikaptunk, de óriási élmény volt ott 
játszani. Ez volt a korona a tevékeny-
ségemben. Meg hát a Sportkombi-
nátnak az építése, az is nagyon nagy 
szám volt.”

 A különböző szakosztályok 
sajnos időközben megszűntek, mivel 
nem volt ember, aki összefogta vol-
na ezeket. 1992-ben megerősödtek 
a fiatalok, akik elkezdtek forronga-
ni, hogy „még följebb, még följebb, 
NB3-ba”. Pista bácsi nem tudta el-
fogadni, hogy idegen játékosokat 
szeretnének hozni az egyesületbe, 
és mivel látta, hogy a vezetőség 
erősebb, 17 év után lemondott el-
nöki posztjáról. Így 1976-tól 1993-ig 
töltötte be ezt a pozíciót. Majd egy 
közgyűlésen megszavazták őt örökös 
elnöknek, ami csak névleges jelző, 
tehát nem szól bele semmibe. Pista 
bácsi véleménye, hogy ez a település 
arra hivatott, hogy kineveljen ügyes 
gyerekeket, akiket majd elvisznek fel-
sőbb csapatok, és majd később meg-
halljuk a nevüket. 

 Pályafutása elején egy 25 
gyermekből álló focicsapata volt, 
akiket nagyon sok helyre elvitt. A 
számos kirándulás mellett a legfőbb 
eredmény az volt, amikor Fehér-
váron az Európa-bajnokság idején 
a Videoton stadionban ez a csapat 
játszhatta az előmérkőzést. Kikaptak 
6:1-re, de azt az élményt a mai napig 
emlegetik, a ma már 40-es éveikben 

járó férfiak. Egy régi, Németország-
ból hazajött iskolatársa javaslatára 
még baráti sportkapcsolatot is kötött 
Pyrbaummal.

 A mai napig dolgozó, élet-
erővel teli Pista bácsi mindvégig 
szívén viselte a csákvári sportélet 
ügyét, amihez kitartása, hihetet-
len munkamorálja, elhivatottsága is 
hozzájárult. Az ügyet gyermekének 
tekinti, amit az is bizonyít, hogy az 
augusztusban megrendezett ünnep-
ség is az ő ötlete volt. Itt az egyesület 
egykori és jelenlegi tagjai emlékeket 
idéztek fel a múltból. A hosszas szto-
rizgatás után aztán rátértünk a mos-
tani helyzetre, ami Pista bácsi szerint 
igen aggasztó. Jelenleg ugyanis alig 
van 20-25 leigazolt játékosa a CSTK-
nak, az utánpótlás csapatok pedig 
szinte nem is csákváriakból állnak. A 
jelenlegi elnök Nagy Sándor.

 Példaértékű és tisztelendő, 
amit Mester Pista bácsi tett a csákvári 

1981 1983

sportéletért. Sokan segítettek neki, 
de a legtöbben leváltak az évek so-
rán. Ő mindent megmozgatott, hogy 
felépüljön a spori. Tűzön-vízen át-
ment, soha nem torpant meg, akár-
milyen nehézség került elé. Arra a 
kérdésemre , hogy ezt tartja-e élete 
fő művének, egy határozott ’igen’ 
helyett azt válaszolta, hogy „Ez csak 
egy mellékzönge. 12 évig voltam Ta-
nácstag, enyém volt a 12-es körzet, 
a Sárköz.” – Mint kiderült, 2 év alatt 
rendbe rakatta az egyik utcát, de 
emellett egy falubeli fiatalnak is segí-
tett a továbbtanulásában. Így bizton 
állíthatom, hogy sokan hálásak Pis-
ta bácsinak, és szeretik, tisztelik őt. 
„Én ezt nem tudom, de arra büszke 
vagyok, hogy amikor kimegyek az 
utcára, mindenki köszön nekem. Sze-
rintem nincs még egy olyan ember 
Csákváron, akit ennyien ismernek. 
Még a gyerekek is ideszaladnak és 
kérdezik, hogy hogy vagyok. Ez az én 
fizetségem.”

Szakál Borostyán

Elhunyt csákvári labdarúgókra, sportvezetőkre és
szurkolóikra is emlékeztek a 70 éves évfordulón.
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2017. november 8-án Alcsútdobozon 
látták vendégül iskolánk legszebben 
szavaló tanulóit. A gyermekek fel-
készülten és magabiztosan érkeztek 
a versenyre. Az alcsútdobozi iskola 
óriási szeretettel, műsorral, tánccal 
és finom falatokkal kedveskedett a 
gyermekeknek. Aki már részt vett itt 
versenyen, tudta, hogy újabb élmé-
nyekkel gazdagodhat, aki most jött 
először biztosan visszatér majd. A 

November 10-én rendezték meg Szé-
kesfehérváron a Bolyai Anyanyelvi 
Csapatverseny megyei fordulóját, 
melyen iskolánkból 14 csapattal, 56 
tanulóval vettünk részt. Nemcsak ná-
lunk népszerű ez a színvonalas meg-
mérettetés. Fejér megyében évfo-
lyamonként 30-50 csapat versenyez, 
akik három városban: Bicskén, Du-
naújvárosban és Székesfehérváron 
válaszolnak a kérdésekre. A hetedik 
és nyolcadikosok mezőnyében külön 
értékelik az általános iskolásokat és 
a gimnazistákat. Idén a hatodik és a 
nyolcadik évfolyamosok versenyé-

Iskolai versenyeink
A Floriana Könyvtár meseíró pályázatán 

1. helyezett: Madari Csaba Kende 5. b
2. helyezett: Vollein Zsombor 6. a
3. helyezett: Serényi Réka 5. c
Különdíjat kapott: Szabó Kristóf 5.a

Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei fordulójának eredményei:
6. évfolyamon a No name csapat 2. helyezést ért el. 
A csapat tagjai: Matern Léna, Mező Kinga, Király Levente, Kulcsár László    

6. b
7. évfolyamon: a Mókuscickányok csapata 1. helyezést ért el. Fejér me-

gyét ők képviselik az országos versenyen. A csapat tagjai: Kovács Alexa, 
Magasi Csenge,  Néráth Katalin, Janky Bendegúz 7. b

8. évfolyamon: a Palacsinták csapata 2. helyezést ért el. A csapat tagjai: 
Bokodi Zsófia, Hideg Rebeka, Bokor Ábel, Wisniewski Marcell 8.b

Tersztyánszky Ödön Emlékverseny újonc fiú párbajtőr eredményei:
2. Janky Bendegúz 7. b 3. Csuta András 7. b

Alsó tagozatosoknak meghirdetett területi szépkiejtési versenyen Csákváron
3. osztályosok között: 2. helyezést ért el Berki Emília 3.b
      3. lett Varga Imola 3.a
4. osztályosok között: 2. Magasi Kincső Sára 4.a
      3. Bodnár Barnabás 4.a
Alsó tagozatosoknak meghirdetett megyei szépkiejtési versenyen Szé-

kesfehérváron
3. osztályosok között 2. helyezett lett Varga Imola 3.a

Mertek, mentek 
és nyertek

csákvári versmondók elvarázsolták a 
zsűrit. Az első osztályosok közül Bo-
ros Csenge az első helyet, Pula Áron a 
második helyet hozta el. A harmadik 
osztályosok közül Farkas Bendegúz 
Dzsingisz kapta meg az első díjat. A 
negyedik osztályosok közül Tóth La-
ura szorított mindenkit maga mögé. 
További sok sikert kívánunk Nekik és 
a többi verset kedvelő diáknak.

Tóthné Szakács Noémi

ben a második helyezést értük el. A 
hatodikosok által elért pontszám 13 
különböző megyéből döntőbe jutott 
csapatnál magasabb volt, csak 11 
helyszínen írtak jobbat náluk. De a 
versenykiírásnak megfelelően csu-
pán a megyei első helyezettek juthat-
nak a budapesti döntőbe. A nyolca-
dikosainknak az általános iskolások 
között volt legyőzőjük, de a gimnazis-
ta kategóriában megyénk legjobbjai 
lettek volna. A hetedik évfolyamosok 
versenyét megnyertük, így iskolánk 
csapata képviselheti Fejér megyét a 
döntőben!

Sikerek magyarversenyen

A Székesfehérvári Széna Téri Általá-
nos Iskola és a Kedvenc rejtvényúj-
ság szerkesztősége a 2017-18-as tan-
évben is meghirdette hagyományos 
sudoku versenyét. A döntőben, Szé-
kesfehérváron az 5-6. évfolyamosok 
versenyét (holtversenyben) iskolánk 
5.b osztályos tanulója, Matern Ger-
gely nyerte meg. 

Sudoku 
verseny
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Az NB I. nyugati csoportját 8 lejátszott mérkőzés után 100%-os teljesítmény-
nyel és 4 pont előnnyel az Aqvital Csákvári TC vezeti. Eredmények:

Tatai AC – Csákvári TC  6:12
Csákvári TC – BVSC II.  11:7
Csákvári TC – Budaörs SC 17:1
Mosonmagyaróvári TE - Csákvári TC 4:14
KSI SE Budapest - Csákvári TC 7:11
PTE PEAC Pécs II. - Csákvári TC 4:14
Csákvári TC – Celldömölk II. 14:4
Csákvári TC – Honvéd Szondi SE 15:3

A csapat játékosai: Varga Sándor, Hoffmann Tamás, Éliás Attila, Várbeli Tamás. 

Extra teljesítményt nyújtott Varga Sándor és Hoffmann Tamás, megbízható 
teljesítményt nyújtott Éliás Attila és Várbeli Tamás. 

A siker titka: A csapat egysége!

Fejér megyei CSB i. osztály: Az Aqvital Csákvári TC az őszi szezon 8 mérkőzése 
után az első helyen áll. Játékosok: Lönhárd Vilmos, Nádori László, Tóth Árpád, 
Bokodi Szabolcs, Schneiderné Máhli Ibolya.

Az országos senior bajnokság női szolnoki versenyének győztese: Schneiderné 
Máhli Ibolya

Utánpótlás versenyzőink a Fejér megyei versenyeken 1-3 helyezést értek el. 
Játékosok: Bokodi Zsófia, Bokodi Zsuzsi, Doktor Ádám

GRATULÁLUNK!

Asztalitenisz

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

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

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

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

December

December

December
December
December

7. cs.

11. h.

14. cs.
18. h.
21. cs

18:00

18:00

18:00
18:00
18:00

Meseíró verseny, Író-olvasó találkozó 
Varró Dániel költővel,
Tersztyánszki Ödön Emlékverseny,
Floriana festőkör kiállítása
Meseíró verseny, Író-olvasó találkozó 
Varró Dániel költővel,
Tersztyánszki Ödön Emlékverseny,
Floriana festőkör kiállítása (ism.)
Adventi gyertyagyújtás 1-2.
Testületi ülés
Adventi gyertyagyújtás 3-4.

A 29 éves hagyománnyal bíró me-
gyei szavalóversenyt minden évben 
Vörösmarty Mihály születésnapján, 
december elsején rendezik Székes-
fehérváron. Az alcsútdobozi meg-
mérettetés után, Tóth Laura egy Vö-
rösmarty verssel is sikeresen indult 
a megyei versenyen. A második he-
lyezést hozta el iskolánk versszerető 
tanulója, akinek varázslatos előadá-
sát könyvvel és színházjegyekkel ju-
talmazták. A színvonalas eseményre 
idén is közel százan regisztráltak, ami 
méltán mutatja, hogy a magyar nyelv 
és a magyar versek milyen fontos 
szerepet töltenek be a gyermekek 
mindennapjaiban. 

Tóthné Szakács Noémi

„Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar…”

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!
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Képünk van róla

2017. 11. hó 17-én 17 órakor nagy 
volt a készülődés a Floriana Könyv-
tárban. Szerencsére sokan elfogad-
ták a meghívásunkat az író-olvasó ta-
lálkozóra; a terem zsúfolásig megtelt 
a gyerekekkel, szülőkkel, iskolásokkal 
és pedagógusokkal. Izgatottan vártuk 
a vendéget, aki kedvességével, köz-
vetlenségével rögtön elbűvölte a kö-
zönséget. Mesélt a gyerekkori vers-
írásairól, és humoros anekdotákkal 
fűszerezte a felolvasott részleteket. 
Az oldott hangulatban remekül ment 
a rímkitalálós játék, melyben a gye-
rekeknek kellett kipótolni a kivetített 
versek hiányzó rímeit. Azt is meg-
tudhattuk, hogy milyen a költősors, 
mennyire humoros érettségi tétel-
nek lenni, és hogyan inspirálták gyer-
mekei a mondóka-gyártásra. Ugyanis 
3 kisgyermek édesapja, (Misi, Jancsi, 

Béni,) akiket jól ismerhetünk a Nők 
Lapja hasábjairól, hiszen fejlődésük-
ről, csínyeikről rendszeresen tudósít 
bennünket. Gyorsan elröppent ez 
a kellemes és tanulságos találkozó, 
melyet dedikálás zárt. Az est vé-
gén mindannyian meggyőződhet-
tünk róla, hogy Varró Dani a szavak 
zsonglőre, nyelvünk humoristája, és 
olyan rímhányó, mint Romhányi.

 Varró Dániel József Attila díjas költő, 
műfordító 1977-ben született Buda-
pesten. 12 éves kora óta ír verseket, 
gimnazista kora óta publikál. Az Elte 
magyar–angol szakán szerzett diplo-
mát. Első kötetét, a Bögre azúrt 21 
éves korában írta, 1999-ben. Ezt kö-
vette a Túl a Maszat-hegyen, melyből 
bábmusical is készült. A Szívdesszert 
című verseskönyve után – boldog 
apukaként – a mondókák világa felé 
fordult. Ekkor születtek a kicsinyek-
nek szóló rigmusokat tartalmazó ké-
pes könyvei, mint az Akinek a lába 
hatos, Akinek a foga kijött, Nem, 
nem, hanem. A Kerge ABC című ver-
seskötete, amely Szabó T. Annával 
és Tóth Krisztinával közös munkája 
mellett számtalan kötet társszerző-
je. Műfordítói tevékenységet végez, 
verseket, színdarabokat, Shakes-
peare drámákat fordít. Számos opera 

és dráma fordítását játsszák a hazai 
színházak. A sorra megjelelő kötetei 
mellett rendszeresen publikál, pl.az 
Alföld, a Bárka, a Holmi, a Jelenkor, a 
Kalligram, a Mozgó Világ című folyó-
iratokban. Tagja a József Attila Kör-
nek (JAK), a Szépírók Társaságának, 
a Magyar Alkotók Országos Egyesü-
letének. Szinte minden évben kapott 
valamilyen elismerést, a teljesség 
igénye nélkül álljon itt néhány: Bródy 
Sándor díj, Petőfi díj, 2003-ban az Év 
gyermekkönyve lett a Túl a Maszat-

hegyen verses meséje, melyre meg-
kapta a könyvtárosok közönségdíját, 
a Fitz József díjat is. Legrangosabb 
elismerése a József Attila Díj (2005) 
és a Magyar Köztársasági Arany Ér-
demkereszt (2007). Szabó Borbálával 
közösen Líra és Epika c. darabjáért 
megkapta a színikritikusok díját, szá-
mos ösztöndíj és pályázat nyertese. 
Talán az egyetlen fiatal, kortárs ma-
gyar költő, aki életében érettségi té-
tel lett.

SzHZs

Könyvtárunk immár harmadszor hir-
dette meg a korosztály nélküli mese-
író pályázatát, melynek eredmény-
hirdetése november 11-én történt. 
Felhívásunkra összesen 18 pályamű 
érkezett. Elbírálása két kategóriában 
történt: külön díjaztuk a 16 év alatti 
gyermekeket ( I. kategória ) és a 16 
év feletti felnőtteket ( II. kategória ). 
Sajnos az idén a felnőttektől csupán 
két mesét kaptunk, melyeket ne-
héz lett volna rangsorba állítanunk, 
ezért mindkét pályázó különdíjat ka-

pott: Kirschner Nikolett  A híd című, 
Fendrich Veronika pedig A tulipánfa 
tündére című meséjéért. Ez úton 
is szeretném buzdítani az anyuká-
kat, nagymamákat, hogy már most 
jegyezzék le a gyermekeknek szánt 
történeteiket, és a következő őszön 
küldjék be a pályázatra! Néhány év 
alatt majd csak összejön egy csákvári 
mesekönyvre való anyag, amit sze-
retnénk majd megjelentetni.

Varró Dani a könyvtárban

Floriana meseíró pályázat

A gyermek kategóriában a követke-
ző eredmény született:
I. Madari Csaba Kende: A macs-
akanauták
II. Vollein Zsombor: Laci, a gomb éle-
te
III. Serényi Réka:   Törpehalloween
Különdíjjal jutalmazta a zsűri Szabó 
Kristófot  A boroskancsó című mesé-
jéért.

Minden részvevő emléklapot és 
ajándékokat kapott, a helyezettek 
pedig még könyvjutalomban is része-
sültek. Ez úton is gratulálunk nekik! 
Már most meg lehet kezdeni a felké-
szülést a jövő évi versenyre, hiszen 
egy versenyző több pályázatot is be-
adhat.

SzHZs
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Képünk van róla

2015 januárjától működik a rajzszakkör 
Szekeres Károly vezetésével a Floriana 
Könyvtár berkein belül, ahová az elhi-
vatott hobbi művészek járnak minden 
szombaton. November 19-én nyílt meg 
a Csákvár Emlékházban az utóbbi más-
fél év munkáit bemutató kiállítás, mely 
januárig látogatható.  A tárlatot Szeke-
resné Horváth Zsuzsanna, a könyvtár 
igazgatója nyitotta meg. Beszédében 
kitért az alapok lerakásának, a szerzett 
tudás készségszintre való emelésének 
fontosságára. Ennek jegyében vezeti 
a csoportot Szekeres Károly, aki több 
évtizedes tapasztalatát, tudását hihe-
tetlen türelemmel, segítőkészséggel 

Idén első alkalommal az Esterházy 
Móric Nyelvoktató Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola első osztályos 
tanulói is csatlakoztak az Európai 
Mézes Reggeli programhoz. Ennek 
keretében a gyerekek érdekes elő-
adást hallhattak Tóth Csaba helyi 
méhésztől. A szóbeli ismeretterjesz-
tő tájékoztató mellett egy kis filmet 
nézhettek meg a tanulók a méhek 
életéről, a kaptárban folyó munká-
ról. A gyerekek közelről is megnéz-
hették a védőfelszereléseket és a 
mézes-lépes kereteket. Természete-

Csákvár Város Önkormányzata is 
csatlakozott a Nemzetközi gyertya-
gyújtási akció felhívásához. 11. hó 
11-én 11 óra 11 perckor megemléke-
zést tartott a hazáért elesett katonák 
tiszteletére a Hősi emlékműnél. Ide 
várták mindazokat, akik egy mécses 
vagy egy szál gyertya meggyújtásával 
szerették volna kifejezni tiszteletüket 
a hazájukért meghalt magyar és más 
nemzetek katonái iránt. Az ünnepség 

Édes kiegyezés néven összeállított 
süteménykollekcióval emlékezik az 
1867-es kiegyezés és az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia létrejöttének 150. 
évfordulójára a Magyar Cukrász Ipa-
rosok Országos Ipartestülete.
A hat darab desszertből álló, három 
magyar, három osztrák süteményt 
tartalmazó díszdoboz november 
8-tól március végéig lesz megvásá-

Mézes reggeli

adja át. Segítségével a kör alkotói épü-
letrajzokon keresztül tanulják meg a 
perspektívát, csendéletek segítségével 
a kompozíciót, a tájképek pedig a szín-
keverés elsajátítására a legalkalmasab-
bak. A tagok bemutatása után az Össz-
hang Kamarakórus Kunstár Béláné, 
Irénke karnagy vezetésével magas szín-
vonalú műsorral örvendeztette meg az 
alkotókat és a nagy számú közönséget.
Varázslatos délutánt tölthettünk 
együtt. Kiállítók: Szekeres Károly, Tóth 
Jánosné, Janky Béláné, Kádárné Sánta 
Terézia, Metykó Zoltánné, Piller Mária, 
Jánosik Sarolta, Horváth Márta, Szeke-
resné Horváth Zsuzsanna.

Floriana Festokör a Múzeumban

sen meg is kóstolhatták a különböző 
hazai méz fajtákat mint az akác, hárs, 
repce, facélia, selyemfű és szelíd 
gesztenye mézet, melyről szavaz-
hattak, kinek melyik ízlett a legjob-
ban. A szavazás eredményeként az 
akácméz, hungarikumunk került ki 
győztesként. A program zárásaként 
pedig minden gyerek elfogyasztott 
egy-egy szelet vajas mézes kenyeret 
is. Nagyon jó hangulatban telt el a 
délelőtt, a gyerekek sok ismerettel, 
élménnyel gazdagodtak.

kezdetén a katolikus templom ha-
rangjai az elesett hősökért szóltak, 
majd Kunstár Béla tanár úr felidézte 
a Nagy Háború történéseit, az azt kö-
vető békekötést, melynek évforduló-
jára indult a hazájukért halt hősökre 
emlékező nemzetközi összefogás. 
A gyertyagyújtást követően a közös 
emlékezés a himnusz eléneklésével 
zárult.

11.11.11. RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEM ÓRA

rolható az ország mintegy 20 cuk-
rászdájában, köztük a csákvári Csuta 
Cukrászdában. 
A történelmi évforduló apropóján 
tartottak itt rendhagyó történelem 
órát az Esterházy Iskola 7.b osztá-
lyával.  A történelmi tényeken kívül 
számos kultúrtörténeti ténnyel is 
gazdagodhattak és ízelítőt kaptak a 
kor gasztronómiájából.
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Eseménynaptár
2017.12.10. – 2018.1.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:  hétfőn nincs hivatali óra 

kedd, szerda, péntek  09.00 – 11.00
csütörtök  16.00 – 18.00

Telefon 30-3323-706, (22) 354-369

Adventben hétfőtől péntekig mindennap reggel 6.00 órakor roráté – hajnali 
szentmise, utána ½ 7-től rózsafüzér. Gyónásra lehetőség a szentmisék előtt 
és a rózsafüzér alatt van.
Szombaton és vasárnap a szentmisék a szokásos időpontban vannak.

Az Istentiszteletek általános rendje (karácsony után)

Szentmisék: hétfő 18:00, szerda 7.00
szombat (vasárnapi előesti mise) 17.30;  vasárnap 11.00

Igeliturgia, zsolozsma és áldoztatás: kedd 18.00
Szentségimádás:  hétfői szentmise után (alatta gyóntatás) 

és csütörtök 20.30
Rózsafüzér:  hétfő, kedd, péntek  17.30, szerda 6.30, szombat 17.00;

vasárnap 10.30 és 18.00

December
3. Advent 1. vasárnapja. Adventi kézműves vásár a plébánia udvarán 14-18 
óráig, közben gyertyagyújtás a város adventi koszorújánál 16 órakor.
8. A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása - főünnep
10. Advent 2. vasárnapja.
7. Advent 3. vasárnapja.
24. Advent 4. vasárnapja. Délután és az éjféli szentmise előtt pásztorjáték.
25. Karácsony - Urunk születése – főünnep
26. Karácsony 2. napja - Szent István első vértanú
31. A Szent család: Jézus, Mária és József - Szilveszter

Január
1. Újév – Szűz Mária Isten anyja főünnep

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

geregabor@freemail.hu

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd   16.00 Kórházi istentisztelet
Péntek  17.15 Áhitat a Kálvin Otthonban
Vasárnap  9.30 Gyermek istentisztelet
Vasárnap  10.00 Istentisztelet

Advent első vasárnapján vendégünk a felvidéki Kamocsai Református Gyüle-
kezet új lelkipásztora és kórusa.
Advent második vasárnapján vendégünk az Összhang kórus.
Advent harmadik vasárnapján vendégünk a Cimborák kórus.

December
24.-én, vasárnap délután 24.-én 17 órától istentisztelet a templomban a 
református gyermekek műsorával.
25.-én, hétfőn 10 órától istentisztelet úrvacsorával a templomban.
25.-én, hétfőn 15 órától istentisztelet a Kálvin Idősek Otthonában.
26.-án, kedden 10 órától istentisztelet a templomban, a sárospataki legátus 
Kinde Zsófia szolgálatával.
31.-én, vasárnap 10 órától óévi istentisztelet a templomban.

Január
Január 1.-jén, hétfőn 17: 00 órától újévi istentisztelet a templomban.

VÁROSI ESEMÉNYEK
DECEMBER
16.   9.00-12.00 Karácsonyi kézműves foglalkozás • Floriana Könyvtár
17.   16.00   3-4. Adventi gyertyagyújtás • Szabadság tér
22.  17.00   Iskolai ajándékműsor • Esterházy Iskola

JANUÁR
3.                  Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Lelkes István: A művészet sajátos látásmódja
10.                Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Viszló Levente: A csákvári vár története
13.                Doni megemlékezés
17.                Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Kecskés Petra és Páble Tamás: Bor pen yang - Laosz a hétköznapokban
20.                Magyar Kultúra Napja • Kórház kultúrterme
24.                Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Haraszthy László: Nagymacskák és más afrikai ragadozók
31.                Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Bokor Béla és Mészáros Nelli: Budapest-Wittenberg Reformációi
Emlékfutás élménybeszámolója
Információ:
Pro Vértes Nonprofit Zrt., 8083 Csákvár, Kenderesi u.
Tel.: 22/354-420
e-mail: provertes@provertes.hu
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Evangélikus  Egyház
December
17. 11.00  Advent. 3. istentisztelet (vasárnap)
17. 16.00 Adventi gyertyagyújtás a református és evangélikus gyülekezetek 
szolgálatával
24. 18.00 Szenteste istentisztelet az ifjúság és az énekkar szolgálatával
25. 11.00 Karácsony ünnepe, úrvacsorai istentisztelet az énekkar szolgá-
latával
26. 11.00 Karácsony 2. ünnepe, úrvacsorai istentisztelet, igét hirdet D. 
Szebik Imre ev. püspök
31. 11.00  Óévi istentisztelet (vasárnap)

Január
1. 11.00  Újév, Jézus névadása úrvacsorai istentisztelet (hétfő)
6. 18.00  Vízkereszt ünnepe, istentisztelet
7. 11.00  Úrvacsorai istentisztelet

December hónap igéje:
„Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasság-
ból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy 
lábunkat a békesség útjára igazítsa.”
(Lukács 1, 78-79)

„Kit be nem foghat a világ, Most Mária öleli át. Az Isten, ki alkot, teremt, Mint gyermek, 
köztünk megjelent.
Örök világosság jött el, Betölti földünk fényével, Hogy legyünk megváltottai, A világos-
ság fiai.”
(Evangélikus énekeskönyv)
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Elvárásaink:
+ minimum befejezett általános iskolai  
 végzettség,
+ két műszakos munkarend vállalása,  
+ pontos és precíz munkavégzés 

Amit ajánlunk:
+ alapbér + bónusz + cafeteria + 
 műszakpótlék,
+ bejárás támogatása (céges buszok 
 a környező településekről),
+ saját gépkocsi használat támogatása
+ biztos munkahely és barátságos   
 munkahelyi légkör

Jelentkezni e-mailben lehet 
önéletrajzzal: paty@knallas.hu

Jelige: Páty

Ingyenesen hívható zöld számunk: 
06-80-888-555 

Tudjon meg többet!
www.kuehne-nagel.hu

Pátyon újonnan indult logisztikai központunkba kollégákat keresünk az alábbi 
munkakörökbe:

Raktáros
(targoncavezetői engedéllyel)

Komissiózó Operátor/Címkéző 

Csomagoló

HOGYAN TUDUNK MINDENT 
ÜGYFELEINK 
ÖSSZETETT IGÉNYEIRŐL?

Péter
raktári 
munkatárs

Hirdetések
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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 2.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

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

Fekete puli keverék kölyök elvihető.
Tel.: 0620/339-2090, 0622/375-049

APRÓHIRDETÉS

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Lukács Istvánt utolsó útjára 
elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Kardos Jánosné temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek.

Gyászoló család

Köszönet mindazoknak, akik fiamat, 
Janky Jánost (Janikát) utolsó útjára 
elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkban együtt 
éreztek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fiatalos csapatunk erősítésére
keresünk munkatársakat azonnali kezdéssel 

a következő munkakörökbe:

• Szerelő
• Autóvillamossági szerelő

Feladatok:
• Schmitz félpótkocsik és DAF nyerges vontatók 
  karbantartása, szerelése
• Műszaki vizsgára felkészítés, diagnosztika
• Balesetes járművek javítása

Amit ajánlunk:
• Versenyképes juttatási csomag
• Teljesítményarányos jutalom rendszer
•Továbbképzési költségek térítése
• Fiatalos, dinamikus munkakörnyezet
• Bejelentett bruttó bér
• Pontos bérkifizetés
• Fizetett szabadság

Munkavégzés helye: Bicske, Iparterület 
                                   M1-es autópálya mellett

Kérjük a fényképes önéletrajzokat postán, a
Best Camion Kft., 2060. Bicske, 0321/23. hrsz., vagy

e-mail-ben a markus.miklos@bestcamion.hu címre elküldeni.

Sárközi Ferenc és neje, született Né-
meth Rozália 60. házassági évfor-
dulója alkalmából köszönti 4 lánya, 
vejei, unokái, dédunokái. Kívánjuk 
még, hogy sok-sok évet megélhes-
setek egészségben, boldogságban. 
Mindent köszönünk nektek, jó szüle-
ink vagytok!

KÖSZÖNTÉS
Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Kardos Józsefné temetésén 
részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek.

Gyászoló család

    Minden, ami a babának,
  a mamának és a tesónak kell! 

Sok szeretettel várok Mindenkit:
 Játékokkal

Ruhákkal (kicsiknek és nagyoknak)
Babaápolási termékekkel
(pelenka, popsitörlő stb.)

Textil pelenka, fürdőlepedő
Rezgő, zenélő pihenőszék

Könyvekkel (kicsiknek és nagyoknak)
Folyamatosan bővülő árukészlettel!

Gyere és nézz körül!
Nyitvatartás:

Hétfőtől – Péntekig: 8.00 – 12.00 és 14.00-18.00
Szombaton: 8.00 - 12.00

Szeretettel várok minden kedves érdeklődőt!
Csákvár, Pető� utca 1.

Dornyi Szabina
Tel.: 70 779 2705

BABABOLYGÓ


