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Áder János köztársasági elnök, 
október 13-ára kiírta az önkormány-
zati választásokat. Demokratikus 

állóságát, a nemzet választójoggal 
-
-

tosítja. Az általános választójogért, a 
-

-
-

választások óta minden alkotmányos 
feltétel adott ahhoz, hogy újra meg-

-

rendszerváltoztatás óta nyolcadik al-

hogy önkormányzatainkról dönt-
sünk. Ám ehhez jelöltekre is szük-
ség van. Olyan emberekre, akik ér-
zik magukban a tettrekészséget, akik 

-
ségünkért, s vállalják a megmérette-

-
ként arra biztatom minden lakótársa-

vegyen részt az idei önkormányzati 
választáson, akár jelöltként, akár vá-
lasztóként.

minden évben megrendezzük a ma 

-
-

lett, várostrom, bajvívás, ágyúdör-
gés várja a kicsiket és a nagyokat. 

megnyitása, s a Lord koncert nyitja 

-

érdemeseket, lovagi avatás is lesz, 

-

kirakodóvásár, az Egyetemes Kul-
túráért Egyesület zenés nemzetiségi 

Szeretettel, várunk mindenkit ren-
dezvényünkre! 
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HELYREIGAZÍTÁS

Kedves Olvasóink!

-
-
-

ben, nyomtatási hiba miatt a baleset 

nyomtatott verzióban. A baleset nem 
-

tént. Az online változatban, honla-

A hibáért ezúton kérünk elné-
zést, az újság online változatát, a 

vagy az alábbi hivatkozási helyen, a  

 
olvashatják.

Többen megkerestetek bennün-
ket, hogy szeretnétek segíteni. Sokat 
gondolkodtunk a dolgon, mert in-

helyzetét kell néznünk, hogy még 

Ezért nyitottunk neki egy bankszám-
-

gyunk! 

Rácz László-Rácz Léna
Erste bank

HIRDETMÉNY

-

-
ig tart.

Névjegyzék. A névjegyzékben 
-
-
-

-

Ajánlás. A választójoggal rendel-
-
-

-

szavazóhelyiségben szavazhat. 

-

-
tesített, és tartózkodási helyének 
érvényessége legalább a szavazás 

-
lentkezhet, és a tartózkodási helyén 
szavazhat.

Részletes tájékoztatásért fordul-

-

látogassa meg a www.valasztas.hu 
weboldalt.
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kell kitölteni és eljuttatni a Csóka-

 

-
re;

-
dában leadva,

-
va, majd scannelt formában) az 
igazgatas@csokako.hu e-mail cím-
re.

Az ebösszeíró adatlapok  
leadásának határideje: 

2019. szeptember 30.

Tájékoztatjuk továbbá az 

tartott állatok tartásáról és forgal-

-

-

ve tartható, ezért szíveskedjenek a 
-

ket szolgáltató állatorvosnál megje-
löltetni.

megjelölt, ám az adatbázisban nem 

köteles a szolgáltató állatorvossal 
az adatbázisban regisztráltatni. A 
regisztrált eb adatának megváltoz-

díjmentes.

amennyiben a nyomtatvány kitöl-

-
tokban változás állna be, továbbá 

eb a Tisztelt Lakos felügyelete alá, 

szintén be kell jelenteni. 

az ebek összeírására a jogszabályban 
meghatározott adattartalommal.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb 
tartója az ebösszeíráskor köteles 

 
-

zésére bocsátani (az adatszolgálta-
tási kötelezettség elmulasztása állat-
védelmi bírságot vonhat maga után).

-

fénymásolással is sokszorosítható.

TÁJÉKOZTATÓ 2019. ÉVI EBÖSSZEÍRÁSRÓL

EGYHÁZI HÍREK

lesz.

Egyházmegyénk hagyományos fo-

-
ték át a magyar Szent Család (Szent 

-
se követet. Szeretettel hívtuk hívein-

-
re, ahol a szokásokhoz híven sokan 
jelentek meg.

tól elmélkedést, szentolvasót, litáni-

tartottunk. Továbbra is buzdítjuk a 
híveket a közös imádkozásra; az en-

való részvételre!

-

-
téka volt hallható, utána a Kegyhely 
kivitelezésének bemutatása került 

-
sebor kóstolásra is sor került.

Bodajk
Kérjük híveink segítségét, szom-

-
lomtakarításban. A felújítás érinti a 
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-

liturgiák végzéséhez.

Magyaralmás
-

-

-

illetve a szentmise után imádsággal, 

a szobor állításának egyéves évfor-
-

 
-
-

-

esztergomi bazilikában mutatott be 
szentmisét.

-
ki Konferencia sajtószolgálata 

-
-

szanyúló hagyomány szerint Jézus 
-

támasztotta és magához emelte a 
-

ria holttestét.
-

ban már megemlékeztek az ün-

században egész Keleten elterjedt az 

-
-

ték.

1-jén hirdette ki hittételként, hogy a 

-

lelkével együtt felvétetett a mennyei 

-
-

országot és a Szent Koronát Jézus 
-

va, nemcsak vallási, hanem nemzeti 

-

-
-

rült, az örök létre.

Liturgikus elmélkedés 

Bodajki Plébánia Hivatal 

Dátum Esemény
Ercsi
Zámoly

Fatimai engesztelés
Szentségimádás

szobor egyéves évfordulója alkalmából

Nyitott templomok éjszakája (EFOP)

zarándokudvar
Szent István nap (EFOP)

Nagyboldogasszony búcsú
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-
vetség ezúton szeretné felhívni a 

-

biztonsági tanácsokra. Kérünk 
-

a tanácsokat, érdemes megfogad-
-

-

-

-

-
nül a strand területén!

-
mélyekre!

-

es segélyhívó telefonszámot!
-

-

Végéhez közeledik a kataszt-
rófavédelem idei társadalmi célú 

-

-
mát kívánja növelni a szervezet a 

-

-
tében sem változott.

-

-
-

ezt a munkát az úgynevezett holt-
szezonban elvégeztetni, egyrészt 

szakemberek az év egészére eloszt-
-

-
lülvizsgálatát, amelynek kétharmada 
a katasztrófavédelemhez tartozik. 

-
gálatát a szakemberek nem üteme-
zetten, hanem a tulajdonos igénye 
szerint végzik el.

 
-

el igényüket a katasztrófavédelem 
valamelyik ügyfélszolgálati csator-
náján keresztül a szervezethez, hi-

sokkal hamarabb, akár egy-két na-

 

A magyarországi ingatlanok 
hetven százalékánál ingyenes a ké-

-
séggel, hiszen ezzel rengeteget tesz-
nek saját, illetve családjuk biztonsá-
gáért.

Fotó: 
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Szeretnék a Kedves Olvasó 

-

-
-

va tökéletesek lennénk, akkor nem 

áldozatára, amellyel megváltotta 

dolgaik, cselekedeteik (hála az Úr-

ezek által még nem lesz az ember 
jó,azaz tökéletes.

Egyedül a názáreti Jézus volt 
-

világ urának -a Sátánnak- a váltság-

mind azért vállalta, hogy nekünk ne 
kelljen szégyenben élnünk, amikor 

-
szetesen ahhoz, hogy a szégyen he-

mi is, elengedhetetlen feltétel az 

az életünk odaadása az Úrnak, hogy 
formáljon bennünket. A megtérés 
következménye kell, hogy legyen az 

nem csak azokra a dolgokra vonat-
kozik, amelyekkel mi is egyetértünk. 
Attól engedelmes valaki, ha olyan 
dolgokat is elhisz és megcselekszik, 
amelyek akár a saját nézeteivel el-
lentétesek. Az Úr minden akaratát 

-
talmazza.

Rátérve a szégyenre, annak több 

1. emberek által hozott törvé-

-
tékrendbeli vétkek miatti szégyen 

miatt ráönti az italt a vendégre vagy 
elfelejtünk köszönni)

amikor felismerjük, hogy az adott 
-

sítettük)
Szándékosan nem hoztam föl 

ezeket - jó esetben - mindhárom kat-
egórián belül szégyenérzet követ. 

-
tésével kerülünk és mindaddig ab-
ban maradunk, amíg Jézus Krisztus-

-
ket (kicsiket és nagyokat egyaránt). 
Amit még sokan alkalmaznak, hogy 
kitolják az erkölcsi értékrendjük ha-

a határokat. Az ilyen emberek ugyan 
felszabadítják a lelkiismeretükvád-
lása alól a lelküket, de gyakorlatilag 
kiszolgáltatják magukat az ellen-
ség kényének-kedvének és csak az 

-
tásuk! Jó hír, hogy nagyon sokan 

mert meghallották az Atya hívását, 

Az Úr tehát magára vette a 
mi szégyenünket egyrészt azért, 

a lelki terheit a múltban elkövetett 
butaságoknak a megtérés után is. 

  

-
hordozta, amely azzal jár, hogy az 

felé és megvalljuk az Úr nevét. Az 
-

Sokan csúfolják ma is Jézus nevét 

-
szor. De az igazi egyház sosem vall 
szégyent, mert az Úr velük van.
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-
bereknek akarunk tetszeni vagy 

  

-
abb. Az igazi szégyen az, ha az Úr 

utólag derül ki, hogy mennyi mind-

 

 

Amit tehetünk, hogy keressük 

beletartozik jellemünk formálása is. 

Csak az az ember nem tud változni, 
aki nem akar.De fontos megjegyezni, 

akkor keményebb eszközökkel. Ez 

-
zelik. Annyira szeret, hogy a sa-

is, ha arra van szükség, csakhogy 
kiigazítson.

 1. János 

Ámen!

A bibliai idézeteket Károli fordí-
tásból vettem.    

SAKK HÍREK

Steiner László senior bajnoki 

László egyéniben a seniorkategóriá-
ba benevezett. 

 A verseny lebonyolí-
tása egyéni, hét fordulós, svájci 

-
-

-
bak tárgyjutalomban részesültek, 

-

-
dig megszerezte a bajnoki címet. 

-
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 Steiner Lászlónak ezúton 
is gratulálunk az elért eredmény-
hez! Kívánjuk, hogy minél több il-
yen eredménnyel örvendeztesse meg 

-
bó Szilárd, Török Norbert, Schwarcz 

Falusi József, Réti Erik, Takács Zol-

Tamás, Skuba Dániel, Amarsanaa-

 

-

gyaralmásra, majd fogadjuk Sár-

SPORT HÍREK

Június 18-én vasárnap elindult 
a bajnoki szezon. Az átigazolási 

-

kerethez. 

tovább folytatódott a nyári felkészül-
és. Augusztus 11-én felkészülési 

-

félidejében elszabadultak az in-

vége szakadt. Dicséretes az akarás, 
-

ményességhez, hideg fejre, a foci 
iránti alázatra, a feltétel nélküli 

-
zunk benne, hogy a játékban muta-

körülmények zavaró hatásától. 
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