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ORVOSI ÜGYELET

Kellemes 
karácsonyi 
ünnepeket 
és boldog új évet 
kívánunk!

Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának hírei.

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

Magyarország Kormánya Csákvár Város 
Önkormányzata részére 50 millió forint 
összegű vissza nem térítendő támoga-
tást biztosított a „Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény (Kvtv.) 1. melléklet 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet 9.21. Csákvár város feladatai-
nak támogatása” elnevezésű előirány-
zat alapján.

A támogatásból a Szabadság utca tel-
jes szakasza, illetve a Kálvária utca újult 
meg a Tamási Áron utcáig, burkolatszé-
lesítéssel, megerősítéssel, mindkét ol-
dalra történő szegélyépítéssel. 

Felújításra került továbbá a Szent Ist-
ván utcai járda is, ahol térkő burkolat 
kialakításával szépült meg az érintett 
szakasz.
A kivitelezés költsége az útfelújítás 
esetében bruttó 63.084.392,- Ft-
ot, a járdafelújítás esetében bruttó 
3.828.101,- Ft-ot tett ki. A támogatá-
son felüli összeget Csákvár Város Ön-
kormányzata saját forrásából egészí-
tette ki.

Felújításra került továbbá a Szabadság 
téri Óvoda előtti járda is, így városunk-
ban az idei évben több útszakasz szé-
pült meg, ezzel is javítva a közlekedés 
biztonságát és a településképet.

ÜGYELETI HÍVÓSZÁM:
06/70 370 3104
Mentőszolgálat: 104

Út- és járdafelújítás 
Csákváron

Kedves Csákváriak!

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, 
akik egész évben segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munká-
ját. Így köszönöm a polgármesteri hivatal és az intézményeink dolgozóinak, hogy 
ebben az évben is helytálltak, és magas színvonalon látták el feladataikat. Köszö-
nöm a lakosságnak az együttműködést, a türelmet és a megértést, az egyházak 
és a helyi vállalkozók, támogatását. Hiszem, hogy ahol harmónia, béke, szeretet 
van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot és közösséget lehet 
teremteni, amely érzelmi lelki közösséget, élményt nyújt.

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az 
ünnepeket. Leljék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy a Ka-
rácsonyt és az Új Esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük. Áldott, Békés 
Szeretetteljes Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek! 

Illés Szabolcs
polgármester

Adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Csákvár főtere, (Szabadság tér)

Mindenki Adventi Koszorúja!
3. Gyertyagyújtás
december 11. vasárnap 16 óra
Áldást mond a Csákvári Evangélikus Egyházközség részéről Szebik Károly 
lelkész úr. 
Műsort adnak az Evangélikus Egyházközség  tagjai.

4. Gyertyagyújtás
december 18. vasárnap 16 óra
Áldást mond a Csákvári Református Egyházközség részéről Gere Gábor 
József lelkipásztor, műsort ad a Csákvári Református Egyházközség. 

Minden kedves érdeklődőt nagy tisztelettel
és őszinte szeretettel várunk!

Polgármesteri 
köszöntő
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Képviselő-testületi hírek – Csákvár 

Bodméri testületi 
összefoglaló

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2016. november 
29. napján tartotta munkaterv szerinti 
rendes ülését. A két ülés között végzett 
munkáról és a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
jóváhagyását követően rendeletalko-
tásra került sor. Ennek keretében elfo-
gadták a képviselők:

• az önkormányzati hatósági ügy-
ben az elektronikus kapcsolattartásról 
szóló és

• a köztisztviselők illetménykiegé-
szítéséről szóló rendeleteket, valamint

• az önkormányzat és intézményei 
2016. évi költségvetéséről szóló rende-
let módosítását.

Ezután megtárgyalta a képviselő-testü-
let a Csákvári Torna Klub Asztalitenisz 
Szakosztályának újabb kérelmét, és – a 
korábbi 50 ezer forinton túl – további 
150.000 forint működési támogatást 
biztosított a megye I. csapat részére.

Döntés született a védőnői feladat-el-
látási megállapodás megszűntetéséről 

és a Csákvári Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának – ezzel 
összhangban lévő – IV. módosításáról. 
Majd tárgyalták a képviselők az iskolai 
körzethatárokról szóló előterjesztést 
és az Esterházy Móric Nyelvoktató 
Német Nemzetiségi Általános Iskola 
Szabadság téri épülete vagyonkezelési 
jogának és működtetésének Székes-
fehérvári Tankerületi Központ részére 
történő átadásáról határoztak. A régi 
iskola udvara és épülete tekintetében 
ingyenes használati jogot biztosít a tes-
tület a Tankerületnek, és ezzel egyide-
jűleg kezdeményezi a Sportközpont ne-
velési, oktatási célú használatáról szóló 
megállapodás mielőbbi aláírását.

Elfogadták a képviselők az önkormány-
zatnál folytatott kincstári ellenőrzés 
tapasztalatai alapján összeállított in-
tézkedési terv végrehajtásáról készített 
jelentést, valamint az önkormányzat 
által benyújtott és folyamatban lévő 
pályázatokról szóló tájékoztatót. Majd 
a külterületi utak felújítása tárgyú pá-
lyázati kiírást megismerve, felkérte a 
testület a Településfejlesztési Bizottsá-

got, hogy a felújítandó külterületi utak 
körére és a szükséges forrásigényre a 
következő bizottsági ülésen tegyen ja-
vaslatot.

Döntött a testület az önkormányzati 
tulajdonú lakások és egyéb helyiségek 
bérleti díjainak, a közterület-használat 
díjainak, a nem lakás célú helyiségek 
bérleti díjainak és a települési állati 
melléktermék gyűjtőhely díjának mó-
dosításáról. Tárgyalt továbbá a 2017. 
évre tervezett rendezvényekről és 
azok költségeiről, a jövő évi ellenőrzé-
si tervről és a testület 2017. évi mun-
katervéről. Ezt követően határoztak 
a képviselők a Depónia Kft. települési 
hulladékszállításról szóló beszámoló-
jának tudomásul vételéről, a Kábelsat 
2000 Kft. ingatlanbérlettel kapcsolatos 
kérelméről és a Csákvári Torna Klub 
TAO pályázatához szükséges jelzálog-
jog bejegyzési hozzájárulás megadásá-
ról.

A nyílt ülés végéhez közeledve dön-
tés született arról, hogy a Társulástól 
a falugondnok – a megszűnő falu-

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2016. november 
30. napján tartotta munkaterv sze-
rinti rendes ülését. Elsőként a telepü-
lésrendezési eszközök megalkotására 
kiírt pályázat elbírálására került sor, a 
pályázat érvényesnek, de eredmény-
telennek nyilvánításával. Majd a külte-
rületi utakról szóló pályázat megalapo-
zása érdekében azok felméretésének 
külön napirendként történő tárgyalá-
sáról született döntés és a sikeres vis 
maior pályázat megvalósítása érdeké-
ben kivitelező kiválasztására került sor.

A költségvetés módosítása után – a 
lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról és a két ülés között végzett 
munkáról szóló jelentés elfogadása 
következett. Ezt követően, új rende-
letet alkotott a testület a közterületek 
filmforgatási célú használatáról. Majd 

gondnoki feladatokra tekintettel – az 
önkormányzat állományába kerül, a 
Gondozási Központ és Idősek Otthoná-
ban feladatellátását segíti.  Az önkor-
mányzat idén is karácsonyi csomaggal 
kedveskedik a 80 éven felülieknek, 
amelyet a beszerzésre kiírt pályázat 
nyerteseként Bokorné Németh Ibolya 
vállalkozótól rendel meg. Erről és az 
önkormányzati tulajdonú földterüle-
tekkel összefüggő, vadgazdálkodással 
kapcsolatos eljárásokra kiterjedő meg-
hatalmazásról is döntött a testület.

Végül az önkormányzat alkalmazásá-
ban lévő technikai dolgozók egyszeri 
jutalmazásáról határoztak zárt ülésen 
a képviselők.

A Képviselő-testület ülésén készült fel-
vétel a Csákvári TV-ben látható, a nyil-
vános ülés jegyzőkönyve pedig az ön-
kormányzat hivatalos honlapján (www.
csakvar.hu) olvasható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

az iskolai körzethatárok véleményezé-
sére, a Csákvári Önkormányzati Tár-
sulás működéséről szóló beszámoló 
elfogadására és a szociális alapellátá-
sok 2017. január 1. napjától történő 
települési szintű biztosításáról szóló 
előterjesztés tárgyalására került sor. 
Ennek keretében az étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás és a családsegítés kap-
csán rendeletmódosításról, a szociális 
étkeztetéssel összefüggésben a Vér-
tesboglár Község Önkormányzatával 
kötendő feladat-ellátási megállapodás 
jóváhagyásáról született döntés.

Tárgyalta és jóváhagyta a testület a 
gyepmesteri feladatellátásról szóló 
szerződést, a 2017. évi belső ellenőr-
zési tervet, a képviselő-testület 2017. 
évi munkatervét, továbbá tudomásul 
vette a sikeres adósságkonszolidációs 
pályázaton elnyert támogatásról szóló 

értesítést, melyről járdaépítés kerül 
megvalósításra közel 3 millió Forint ér-
tékben. Elfogadta a testület a 2016. évi 
belső ellenőrzésről készült jelentést. 

A nyilvános ülést követő zárt ülésen 
határozatot hozott a képviselő-testület 
a pályázati forrásból beszerzésre ke-
rülő szociális tűzifa rászorulók közötti 
felosztásáról, valamint arról, hogy idén 
a Fejér megyei díjakra és elismerő cí-
mekre az önkormányzat nem kíván 
javaslatot tenni. Végül a képviselők 
megerősítették a Csákvári Közös Ön-
kormányzati Hivatal köztisztviselőinek 
illetményéhez történő lakosságszám 
arányos önkormányzati hozzájárulásról 
szóló döntésüket.

Bíró Dénesné
alpolgármester

Csákvár Város 
Önkormányzata 

és a Vértesi Erdő Zrt. 
tisztelettel meghívja Önt

a doni áttörés
74. évfordulója 

alkalmából tartandó 
megemlékezésre
2017. január 14.-én 

(szombaton) 10 órára
Vérteskozmán

a nagykereszthez.
Aki igényli, hogy

 ingyenesen, busszal 
elvigyük a 

megemlékezésre, 
01.09-én délig jelezze 

a titkárságon 
részvételi szándékát
06-22/582-310/12
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Orvosi ügyelet
Tisztelt Lakosok!

A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást 
az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit 
Kft. végzi településükön.
Az orvosi ügyelet irányítása, a telefon-
hívások fogadása a következők szerint 
történik:

2016. december 01-től a sürgősségi 
betegellátás hatékonyságának fokozá-
sa, a párhuzamos hívások számának 
csökkentése, valamint az azonnali elér-
hetőség biztonságának javítása érde-
kében az ügyelet irányítására diszpé-
cserszolgálatot működtet.

A Diszpécserszolgálat működésének 
előnyei:

• A kórkép súlyossági fokozata sze-
rint biztosítja az ellátást (az esettől füg-
gően küld ügyeletet vagy akár azonnal 
mentőt, ill. biztosít szakszerű tanács-
adást)

• Közvetlen kapcsolatot biztosít 
a szolgáltatón belüli és szolgáltatók 
közötti hatékony együttműködéshez 
(OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavéde-
lem stb.)

Az egységes, gyorsan elérhető sürgős-
ségi hívószámon a lakosság segítséget 
hívhat. Egy hívás kezdeményezésével 
az ügyelet és a diszpécserszolgálat 
egy időben elérhető. így a beteg egy 
belépési ponton keresztül kerül kap-
csolatba az ellátókkal és egyértelmű 
betegutakon át jut ellátáshoz.

2016. DECEMBER 01-TŐL az alapel-
látási ügyelet a következő számokon 
hívható:

ÜGYELETI HÍVÓSZÁM:
06/70 370 3104

Mentőszolgálat /mentési hívószám:
104

Tisztelt Csákváriak!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tartósélelmiszer-gyűjtést szer-
vez annak érdekében, hogy karácsonykor minél kevesebb embernek 
kelljen nélkülöznie.

Ha Ön megteheti, és szeretne segíteni, kérjük, hogy élelmiszer-felajánlását (pl.: 
liszt, kristálycukor, olaj, tészta, rizs, szaloncukor, konzerv stb.) juttassa el a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz
Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. 
tel.: 22/254-892, 30/225-8578
2016. december 19-ig.

A felajánlott élelmiszerekből összeállított csomagokat karácsony előtt rászoruló 
családoknak szeretnénk átadni. 
Segítségüket a családok nevében előre is köszönjük!

Köszönetünket fejezzük ki annak a magánszemély-
nek, aki anyagi támogatásával, felajánlásával 50 
gyermek téli ruházatának pótlásához járult hozzá, és 
tette ezáltal könnyebbé a családok életét.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2016. október 15-én Adamek Léna a Vöröskapu utcába, 
2016. november 10-én Harsányi Anna és Harsányi Szofi a Radnóti utcába,
2016. november 11-én Süveges Máté a Vajda János utcába,
2016. november 11-én Szoboszlai Zoé a Nimród utcába,
2016. november 16-án Molnár Benjamin a Jókai Mór utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

Zsúfolásig megtelt november 11-én 
este a csákvári katolikus templom, 
mert Böjte Csaba ferences testvér 
látogatott el hozzánk és mutatott be 
szentmisét. A személye sok embert 
vonz, mert bölcsességével, egysze-
rűségével, humorával mindenki szí-
véhez közel tud kerülni. Prédikáci-
ójában Szent Márton alakját hozta 
hozzánk közelebb, aki példát adott 
nekünk abban, hogy nem harccal 
győzünk, hanem az evangélium ere-
jével. Jézus által egy új világot terem-
tett, sok embert vezetett Jézushoz, a 
frankok apostola lett. 

Arról is beszélt Csaba testvér, hogy 
hinnünk kell Jézus szeretetparan-
csában. Nem azért születtünk, hogy 
gonoszságot vessünk, hanem jósá-
gunkkal, szeretetünkkel, türelmünk-
kel Isten munkatársai legyünk abban, 

Böjte Csaba Csákváron

„Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett
Tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád.”
(Vörösmarty Mihály)

Legyen 
mindenkinek
boldog a karácsony!

hogy kihozzuk a másikból a jót. A 
szeretet nem jutalom, hanem orvos-
ság, nem annak kell adni, aki megér-
demli, hanem akinek szüksége van 
rá. Az atya kiemelte annak fontossá-
gát, hogy kezdjünk párbeszédet azzal 
is, aki nem úgy gondolkodik, mint 
mi, ne dominálni akarjunk felette, 
hanem szeressük ki a jót a másikból, 
mint ahogy Jézus is ezt tette példát 
adva nekünk ebben. Jézus szemével 
mindenkit szépnek lehet látni, mert 
a szeretet csodákat tud tenni. Csaba 
testvér a saját életéből hozott pél-
dákkal mindenkit arra bíztatott, hogy 
próbálja ki ezt az utat, azaz a szeretet 
útját, mert működik. 

A szentmisén a Role zenekar szolgált. 
A gyönyörű ének és zene megmelen-
gette mindenki szívét.  
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Képünk van róla

November 11-én délután a Vértes Mú-
zeum Baráti Köre Egyesület és az álta-
lános iskolás honismereti szakkörösök 
a Nagymamák, nagypapák, unokák 
program keretében Márton napi ösz-
szejövetelt rendezett, amelyen a kuko-
ricafosztás hagyományát is felelevení-
tették.

Kunstár Béla, a szakkör vezetője mesélt 
Márton napjáról, majd a kukoricafosz-
tás hagyományairól, szokásairól, amely 
területenként változó volt. Bemutatta 
a lábon való kukoricatörést. Feri nagy-
papa elhozta a fosztófát és megtanítot-
ta annak használatát. Erzsi nagymama 
kukoricacsuhéból készült kislánykori 
táskáját mutatta meg a gyerekeknek, 
amit több mint 100 évvel ezelőtt az ő 
nagymamája készített.

Márton nap a múzeumban

11-11-11

A gyerekek nagy kedvvel próbálták ki 
a kukoricafosztást s közben élvezettel 
énekelték a libás és kukoricás dalokat 
a Harangvirág dalkörösökkel. Kiválasz-
tották a legegészségesebb csöveket és 
ezekből megfonták a jövő évi vetőmag-
nak valót.

Amikor már minden kukorica a vékába, 
majd onnan a kukoricagóréba került, 
elővették a kukoricaszárat és hegedű-
ket készítettek belőle. Boldogan vitték 
haza, miután elfogyasztották Jutka 
mama kukoricaprószáját, ami bizony 
ismeretlen étel volt a gyerekek, de 
még a fiatalabb nagymamák számára 
is. A receptjét gyorsan leírták. Vidáman 
mondták a végén, Luca napján találko-
zunk!

A csákváriak idén második alkaommal 
csatlakoztak a a székesfehérvári Kraj-
czáros alapítvány 11-11-11 elnevezésű 
akciójához, amikor november 11-én 
11 óra 11 perckor mécsest, gyertyát 
gyújtanak a  hazájukért halt katonák 
emlékére.

A Szabadság téri megemlékezők célja, 
hogy a „közös Európában együtt em-
lékezés” jegyében a ma élő nemzedék 
tagjai közül minél többen érezzék ma-
gukénak a csatatereken maradt déd- 
és ükapáik sorsát, és tekintsék fontos-
nak az emlékezetük ébrentartását.

Tóth Árpádné színvonalas szervezésé-
ben került megrendezésre Győri Ilona 
fazekas munkáiból nyílt kiállítás, amely 
december 23-ig tekithető meg a Csák-
vár Emlékházban. A megnyitón részt 
vett Illés Szabolcs polgármester úr és 
Kurcz Mária, Vereb polgármester asz-

A Floriana Könyvtár december eleji kézműves foglalkozásán nagyon kedves, 
szép adventi naptárak készültek. Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat. 

szonya, fellépett az Esterházy Isola 
szolfézs csoportja. A korábban Csák-
váron élő és dolgozó fazekasmestert 
régi ismerősként üdvözölték a helyiek; 
a számos rokon, barát igazi családias 
légkört varázsolt.

Gyori Ilona kiállítása
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Képünk van róla

2016.11.24. - Új nevet kapott a 66 éve 
működő csákvári katolikus idősott-
hon. Az egykor vincés nővérek fenn-
tartásban működő intézményt Szent 
Vincéről, a Lazarista rend és a Vincés 
család szerzetesközösségeinek alapító-
járól nevezték el. Spányi Antal megyés 
püspök, Mohos Gáborral az MKPK tit-
kárával és Ugrits Tamás püspök iroda-
igazgatóval mutatott be hálaadó szent-
misét, majd megáldotta az intézményt 
és az immár Szent Vincéről elnevezett 
otthon zászlóját. 
A Szent Vince Otthon lakói szeretettel 
és izgalommal várták a különleges ün-
nepi alkalomra a megyésfőpásztort. A 
szentmisén részt vett Németh Emma 
szociális testvér, Dr. Egervári Ágnes 
főigazgató, a Római Katolikus Egyházi 
Szeretetszolgálat vezetői, intézmény-
vezetői. Spányi Antal püspök beszédé-
ben Szent Vincét, mint az elesettek, a 
szegények, a kitaszítottak felkarolóját 
állította, ma is élő példaként mindenki 
elé. Kérte a szent közbenjárását mind-
azokra, akik gondját viselik az otthon 
lakóinak és természetesen azokra, 
akik életük további részét ebben az 
intézményben élik. „Most ez az intéz-
mény felveszi ennek az egyszerű, kicsi, 
vékony mégis csodálatos személynek 
a nevét, aki a világ sorsát változtatta 
meg. Nem szüntette meg a szegénysé-
get, hisz Jézus megmondta, rászorulók 
mindig lesznek veletek. De most itt 
vagyunk és tehetjük a jót. Az életünk 
Krisztus által gazdag lehet a jócsele-
kedetekben. Így haladhatunk Jézus 
felé, és érkezünk meg Hozzá nem csak 
keresztjeinkkel, hitből fakadó gondol-
kodásmódunkkal, hanem szeretetből 
végzett tetteinkkel.” - mondta a fő-
pásztor.
A szentmise végén a megyés püspök 
megáldotta a Szent Vince Otthont, 
annak minden lakóját és az ott dolgo-
zókat és végül az intézmény új zászló-
ját. „Adja az Úr, hogy Páli Szent Vince 
oltalma alatt ebben az intézményben 

békesség, öröm, hit és remény lakjon. 
Szeretetben legyenek az itt lakók egy-
más iránt, ez formálja tetteiket, töltse 
el szavaikat. Kísérje az otthon életét 
Szent Vince közbenjárás és Isten áldá-
sa” - hangzott el az imában.
A névváltozással égi pártfogót kapott 
az intézmény. Régi álma valósult meg 
ezzel Dr. Szécsiné Domonkos Erzsébet 
intézményvezetőnek, aki az intézmény 
nevében mondott köszönetet az ottho-
nokat működtető Szeretetszolgálatnak 
és a fenntartó Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferenciának, a csákvári idős-
otthonért.
A csákvári idősek otthona az ország 
egész területéről fogadja koruk vagy 
egészségügyi állapotuk miatt, a bentla-
kásos ellátásra szoruló női lakókat. Az 
otthon életét ma is meghatározzák a 
szerzetesnői, közösségi élet hagyomá-
nyos áhítat gyakorlatai a kápolnában. A 
72 férőhelyes otthon országos felada-
tot ellátva ápolja, gondozza az idős la-
kókat testi, szellemi állapotuknak meg-
felelően kialakított gondozási, ápolási 
részlegekben.

Berta Kata

A Floriana Könyvtár nagy sikerű író 
- olvasó találkozót tartott november 
18-án. Az egyik legismertebb kortárs 
szerző könyvbemutatójára nagyon 
sokan voltak kíváncsiak. A kedves 
anekdotákkal tarkított est hangulata 
magával ragadta a közönséget. Az író 
karizmatikus egyéniségével újabb lel-
kes érdeklődőket nyert meg olvasó-
tábora és a kortárs magyar irodalom 
számára.

Grecsó Krisztián (Szegvár, 1976. má-
jus 18. –) József Attila-díjas költő, író.
Jelenleg Budapesten él.
A csongrádi Batsányi János Gimná-
ziumban érettségizett 1994-ben. A 
békéscsabai Kőrösi Csoma Sándor 
Főiskola után a szegedi József Attila 
Tudományegyetem magyar szakán 
diplomázott. 1997-től 2006-ig a Bár-
ka szerkesztője, 2007 és 2009 között 
a Nők Lapja vezető szerkesztője, 
2006-tól 2009-ig a Szépírók Társasá-
gának alelnöke. 2009-től az Élet és 
Irodalom munkatársa. Első sikerét a 
Pletykaanyu című novelláskötetével 
aratta, 2001-ben. Több utánnyomás 
után 2006-ban jelent meg a könyv 
második, átdolgozott kiadása (Mag-
vető). 2005-ben látott napvilágot Is-
ten hozott című regénye (Magvető), 
amely 2007-ben németül, 2008-ban 
csehül, 2009-ben szlovénul is megje-
lent. Következő regénye, a Tánciskola 
2008 tavaszán, a Mellettem elférsz 

Vendégünk volt: Grecsó Krisztián

a szeretet apostoláról nevezték el
a Szeretetszolgálat Csákvári Otthonát

pedig 2011-ben került a könyvesbol-
tokba.
A Budapesti Katona József Színház 
2010-ben mutatta be a Cigányok 
című darabot. Az előadás első ré-
szében Tersánszky Józsi Jenő műve 
látható, amelyet a második részben 
Grecsó aktualizálva továbbgondol.

A Jelmezbál című új könyvről:
Két lányt holtan találnak a faluban 
valamikor az 1960-as években. A 
harmadik még él, amikor rábukkan-
nak, de mire odaér az orvos, a sebe-
sült lány eltűnik. Szerelme, a fiatal 
rendőr évtizedek múlva, Budapes-
ten, egy különös találkozás után jön 
rá az igazságra. E talányos bűnügyi 
történetből bomlanak ki egy család-
regény mozaikjai. 
A Jelmezbál napjainkig nyúló tör-
ténetének szereplői unokák, nagy-
mamák, asszonyok és nők. Élik az 
életüket, keresik egymást, önmagu-
kat vagy épp a vér szerinti anyjukat. 
Elköltöznek, visszatérnek, szerelem, 
árulás, alakoskodás, hit és féltékeny-
ség van az életükben. Sok elmaradt 
ölelés és szerencsére még több 
olyan, amelyik nem maradt el.
Grecsó Krisztián új könyvének fejeze-
tei önmagukban is kiadnak egy-egy 
képet, mintha mindegyik történet 
más családtag vagy szomszéd élete 
lenne. Az utak keresztezik egymást, 
és végül, bármennyire is összekeve-
redtek térben és időben a darabkák, 
összeáll a nagy, drámai egész.
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Eseménynaptár
2016.11.1. – 2016.12.31.

VÁROSI ESEMÉNYEK
DECEMBER
11.  16.00    3. adventi gyertyagyújtás ● Szabadság tér
18.  16.00    4. adventi gyertyagyújtás ● Szabadság tér
21.  17.00    Karácsonyi meglepetésműsor ● Esterházy Iskola

JANUÁR 
4.     18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Lelkes István: A valóság és a művészetek kapcsolata
11.   18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Pekár István: Új-zélandi-dubai élmények
14.   10.00    Doni megemlékezés ● Vérteskozma
18.   14.00    Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Horváth Judit: Téli gyógynövény felhasználás
21.   14.00    Magyar Kultúra Napja ● Szanatórium kultúrterme
25.   18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Dr. Székely Sándor: “Emberségek és gyarlóságok” 
Versmondó: Benda Vivien

27.   15.00    Tollfosztás ● Csákvár Emlékház
28.                  A kotló hegyi csata megemlékezés  15.00 Kotló hegy

17.00 Huszár Emlékmű

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:  hétfő-péntek  09.00 – 13.00
Telefon 30-3323706, (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 19.00
Rózsafüzér:  hétfő, kedd, péntek  17.30, szerda 6.30, szombat 17.00;

vasárnap 10.30 és 18.00

DECEMBER
11. Advent 3. vasárnapja
18. Advent 4. vasárnapja
24. Délután és az éjféli szentmise előtt pásztorjáték. 
25. Karácsony –  Jézus Krisztus születése - vasárnapi miserend
26. Karácsony 2. napja –Szent István első vértanú ünnepe - vasárnapi 
miserend
31. Szilveszter
Péntekenként, este 19-kor a plébánián vesperást, Bibliaolvasást és magya-
rázatot tartunk. Mindekit szeretettel várunk.
Advent 2. és 4. vasárnapján a hittanos gyerekek betlehemezni mennek 
azokhoz, akik ezt kérik.

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 minden vasárnapján vendégek érkeznek gyülekezetünkbe a követke-
ző rendben:

● advent harmadik vasárnapja: Barasevich Mártika és barátai
● advent negyedik vasárnapja: Összhang Kamarakórus

DECEMBER
Karácsonyi istentiszteletek rendje:
24.  17.00  Istentisztelet a gyermekek műsorával a templomban
25.  10.00 Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással a templomban
25.  15.00 Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással a Kálvin Idősek Ottho-
nában, a sárospataki legátus, Kreisz János szolgálatával
26.  10.00 Istentisztelet a templomban a sárospataki legátus, 
Kreisz János  szolgálatával
31. 15.00 Évzáró hálaadó istentisztelet

JANUÁR
1. 10.00 Évkezdő istentisztelet

Református Egyház 
Gyülekezetünkben tartós élelmiszergyűjtést szervezünk, a Magyar Refor-
mátus Szeretetszolgálat gyűjtéséhez kapcsolódva. A megtöltendő Szeretet-
dobozok átvehetőek a templomban, illetve további információ itt található: 
http://jobbadni.hu/szeretetdoboz/
A konfirmáció előkészületre szeretettel várjuk péntekenként 19 órára a 8. 
vagy annál magasabb osztályba járó fiatalokat. 

A papír és PET palack gyűjtés mind az óvodánkban, mind a templomunk 
mellett megszűnt, mivel a szolgáltató nem vállalja tovább a programot. 
Köszönjük az eddigi segítséget.

A református parókia felújítására szánt adományokat köszönettel fogadjuk.
Számlaszám: 11736020-29908299-00000000

Evangélikus  Egyház
DECEMBER
11. 11.00  Advent. 3. vasárnapja, úrvacsorai istentisztelet
11. 16.00  Adventi gyertyagyújtás
18. 11.00  Advent 4. vasárnapja, istentisztelet
24. 18.00 Szenteste istentisztelet az ifjúság és az énekkar szolgálatával
25. 11.00 Karácsony ünnepe, úrvacsorai istentisztelet az énekkar szolgála-
tával
26. 11.00  Karácsony 2. ünnepe, úrvacsorai istentisztelet, igét hirdet D. 
Szebik Imre evangélikus püspök
31. 18.00 Óév, istentisztelet

JANUÁR
1. 11.00  Újév, Jézus névadása, úrvacsorai istentisztelet
6. 18.00 Vízkereszt ünnepe, istentisztelet
8. 11.00 Istentisztelet
December hónap igéje: 
„Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt.” (Zsolt 130, 6)
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Iskolai versenyeink
Területi Márton-napi szavalóver-
seny Alcsútdobozon

1. osztályosok között 3. helyezést 
ért el Pula Áron 1.a

2. osztályosok között 1. lett Gyö-
rök Anna 2.b

4. osztályosok között 3. Sziládi 
Bence 4.c

Területi szépkiejtési versenyen 
3. osztályosok között 2. lett Ma-

gasi Kincső 3.a
4. osztályosok között 2. lett 

Pörgye Nóra 4.a

Megyei Bolyai anyanyelvi csapat-
versenyen Székesfehérváron

4. évfolyamon 6. lett a Sünik csa-
pata: Gengeliczki Lili, Huzina Panna 
Zoé, Rácz Bence, Szabó Kristóf 4.a

5. évfolyamon 4. lett a Betűkupac 
csapat: Matern Léna, Kulcsár Lász-
ló, Szentkereszti Balázs, Wisniewski 
Máté 5.b

6. évfolyamon 1. lett a Csákvári 
nyelvészek csapata: Kovács Alexa, 
Magasi Csenge, néráth Katalin, Szaj-
kó Levente 6.b

7. évfolyamon 3. lett a Kisoko-
sok csapata: Bokodi Zsófia, Bokor 
Ábel,Hideg Rebeka, Wisniewski Mar-
cell 7.b

8. évfolyamon 1. lett a Túró Rudik 
csapata: Mészáros Kornélia, Tamás 
Kinga, Izmindi Izsák, Magasi Botond 
8.a

Az első helyezett csapatok képviselik 
Fejér megyét az országos döntőben!

Szent Karácsony ünnepére 
az a kívánságunk,
Csákvár Városnak népére
Béke, öröm várjon!

Áldott, békés, örömteli 
karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk mindenkinek!

Csákvári Mese-Vár Óvoda
és Bölcsőde Közössége

Az idei évben is búcsúzunk egy ked-
ves Munkatársunktól Vidermann 
Lászlóné óvodapedagógustól, aki 40 
évnyi munkavégzés után nyugdíjba 
vonult.
Vidermann Lászlóné óvodapeda-
gógusi pályáját 1976-ban Iszka-
szentgyörgyön kezdte. A csákvári 
Napköziotthonos Óvodába 1987 nya-
rán érkezett, s azóta folyamatosan itt 
dolgozott. Fiatal, tettre kész, a kihí-
vásokat bátran fogadó munkatársat 
ismertünk meg akkor személyében. 
Szakmai rátermettsége, elhivatottsá-
ga, a gyermekek iránti okos szeretete 
hamar kiderült. Kedves, alkotó tag-
jává vált az óvodai közösségnek, aki-
nek a tevékenységét nagyra tartot-
tuk, bölcsességét tiszteltük, humorát 
élveztük. Megbízható, szavatartó 
kolléga volt, akire mindig lehetett 
számítani. Csodálatos erővel, küz-
delemmel, következetes gyermek-
tisztelő, gyermekszerető attitűddel 
alakította ki nevelési gyakorlatát. 
Minden kisgyermekben megkereste 
és meg is találta azt a szerethető, fej-
leszthető értéket, azt a kulcsot, amin 

Szülői felajánlásból egy interaktív 
táblával gazdagodott tantermük.
A gyerekek, tanítók és magam ne-
vében is szeretném az újságon ke-
resztül is megköszönni ezt az igazán 
nagyvonalú felajánlást!

Jankyné Kővári Csilla
igazgató 

Vidermann Lászlóné, 
Ildi óvó néni is nyugdíjba 
vonult

keresztül hatni tudott, s a gyermeke-
ket előrébb tudta juttatni testi – lelki 
fejlődésükben. A hosszú évek alatt 
elnyerte a gyermekek, szülők, kollé-
gák, a település lakóinak bizalmát, 
szeretetét, nagyrabecsülését. 
Kívánjuk, hogy ez a szeretet, elis-
merés kísérje, töltse be Ildi néni – 
Vidermann Lászlóné - további életét! 
Jó egészség, sok – sok öröm találjon 
Rá még hosszú éveken át!

Faddi Péterné
intézményvezető

Nagy ajándékot 
kaptak a 2. a 
osztályosok!

Egyszer volt, hol nem volt… Volt 
egyszer egy angol nagymama, aki a 
második világháború után, látva a 
világégés utáni állapotokat, és meg-
sajnálva a borzalmakról mit sem te-
hető gyermekeket, cipősdobozokba 
csomagolta ajándékait, és elküldte 
a szegény gyermekeknek. Akkor még 
nem sejthette, hogy egyszerű, de ne-
mes tettét százak, ezrek, milliók kö-
vetik majd, és hogy a cipősdobozba 
zárt szeretet áttör határokat, koro-
kat, életszemléleteket, és mozgalom-
má fejlődik.

Tavaly, itt Csákváron is jó néhány, ne-
hezebb sorban élő kisgyerek lehetett 
részese helyi, valamint a környéken 
élők jószívű segítségének.
Aki idén is szívesen csatlakozna eh-
hez a gesztushoz, hogy még több kis-
gyereknek hozhassa el a Karácsony, 
az ajándékozás örömét, készítsen 
egy (vagy amennyit a lehetősége 
enged) cipősdoboz ajándékot! Nem 
nagy dolgokban kell gondolkodni, 
hiszen bármilyen még használható 
játék, mesekönyv számukra öröm-
forrás lehet! Ha pedig nincsenek fe-
lesleges dolgaink, számtalan olyan 
dolog megvásárolható, ami nem ke-

rül többe, mint egy-két zacskó gumi-
cukor, vagy chips, netán két-három 
gombóc fagyi ára. 
Vonjuk be gyermekeinket is az aján-
dékok összeállításába, csomagolá-
sába, hogy ezáltal is természetessé 
válhasson számukra a másokra való 
odafigyelő, „segíteni szeretnék” ér-
zés.

A cipősdobozokat becsomagolva 
várjuk Csákváron, az Általános Iskola 
titkárságára, 2016. december 16-ig. 
Kiosztásukra az utolsó decemberi ta-
nítási napon kerül sor.
Fontos, hogy mindegyik dobozra fel 
legyen írva, hogy hány éves kislány-
nak, vagy kisfiúnak adható ajándék 
van benne!

Minden támogató - ajándékot előre 
is köszönünk! SZMK tagjai

„A Jóság a természet legtisztább, 
leghatalmasabb gyökérhangja, 
amely vigasztal, ad, békét teremt, és 
sohasem rombol. Adtál-e már a ben-
ned rejlő Jóságból teljesen önzetle-
nül úgy, hogy semmi viszonzást nem 
vártál érte?”
(Szepes Mária)

Ciposdoboz 
karácsonyi ajándékozás
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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 3.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

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

Jóga minden szerdán 19.00 - 20.15 
és pénteken 16.30 - 17.45 között az 
iskola tornatermében.
Érdeklődni: 20/595-1049

Hirdetések

CSÁKVÁRKÚT
ÜZEMANYAG, AUTÓSBOLT

ÉS ITALLERAKAT

A benzin és a gázolaj továbbra is az OMV
osztrák finomítójából kerül beszállításra.

Csákvárkút- Üzemanyag, Autósbolt és Itallerakat               
Csákvár, Kossuth utca 58.  tel:20/334-9994

Békés, áldott karácsonyt és sikerekben
gazdag új esztendőt kíván

LACI BÁCSI KONYHÁJA
Legyen a vendégünk, mi mindent elkövetünk, hogy elégedett legyen!

Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is! 

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!

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

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

APRÓHIRDETÉS

Tájékoztatjuk 
a kedves
csákváriakat, 
hogy decembertől 
megkezdjük a benzin 
forgalmazását is.

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Nagy Lászlónét utolsó útjá-
ra elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek.

Külön köszönjük Pál Imréné 
házigondozó, Fekete István és Gábor, 
Mészáros Tamás és Ivanics Szilárd 
önzetlen segítségét.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Rendelhető: Házi perzseléssel készült 
bőrös félsertés ( fejjel )

Ár: 640 Ft/kg bruttó
Rendeléshez kérhető belsőség 

Ára: 320 Ft/kg bruttó

ÉRtÉkesítÉs/átvÉtel: 
Telefonos egyeztetés szükséges
a megrendelés elkészítése előtt 

2-3 nappal.
Csákváron a Móric Majorban,

minden hétköznap reggel-délelőtt.

Nagyobb mennyiségű megrendelés esetén 
segítséget nyújtunk a szállításban.

elÉRhetősÉg: 06/20-499-88-77 

December
December
December
December
December
Január
Január
Január

8. cs.
12. h.
15. cs.
19. h.
22. cs.
5. cs.
9. h.
12. cs.

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

Az angyalok nem sírnak
Író-olvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal
Advent 1-2.
Testületi ülés és Advent 3.
Nyugdíjas klub karácsonya és Advent 4.
Szépkiejtési verseny
Az angyalok nem sírnak (ism.)
Karácsonyi ajándékműsor

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!


