
2014.12.06. Mikulás ünnepség a Csákvári Tűzoltóságnál
A gyerekek nagy örömére megérkezett a Mikulás a Tűzoltó szertárba! Han-
gos énekléssel fogadták. Természetesen a mikulással érkezett két kis kram-
pusz is, akik segítették a mikulást a nehéz munkában. Idén csak csomagot 
hozott a virgácsok elmaradtak, úgy gondolta a Mikulás, hogy idén minden 
gyermek jó volt. Köszönjük Szabó Mihálynak a Csákvári Tűzoltó Egyesület 
Elnökének és a tűzoltóknak, hogy gyermekeinket megajándékozták és örö-
möt okoztak nekik.

2015.01.17. Doni megemlékezés Vérteskozma mellett
Vérteskozma mellet a Kaszap kútnál állított keresztnél tartott megemléke-
zésen helyezett el koszorút Knausz Imre alpolgármester és Tóth Jánosné 
címzetes főjegyző. A megemlékezésen Kocsis Mihály a Vértesi Erdő Zrt. ve-
zérigazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd Vargha Tamás a Honvédelmi 
Minisztérium Parlamenti Államtitkára mondta el megemlékező gondolata-
it. Spergelné Rádl Ibolya, Gánt Polgármestere beszédében az elhurcolt sváb 
családok tragédiájára is kitért, mely szomorú esemény szintén januárban 
zajlott. Végül Spányi Antal Megyéspüspök mondott imát az elesettekért.

2015.01.10. Doni megemlékezés
Csákvár Város Önkormányzata megemlékezett a doni áttörés 72. évfor-
dulójáról a Szabadság téri Hősi Emlékműnél. Illés Szabolcs polgármester 
köszöntőjében megemlékezett a magyar katonák hősiességéről, helytállá-
sáról, akik kilátástalan küzdelmet vívtak a többszörös túlerővel szemben a 
kegyetlen orosz télben. 
Ünnepi beszédet mondott Dr. Görög István ezredes, a Pákozdi Katonai Em-
lékpark ügyvezető igazgatója. Díszőrséget álltak Dr. Vizi László és Rangel 
István, a Magyar Királyi 3. Szent István Gyalogezred Hagyományőrző Egye-
sület tagjai, valamint a Csákvári Lovasbarátok Köre egyesület lovasai. Kato-
nadalokkal  közreműködött a Csákvári Cimborák Férfikórus. Füleki József: 
A doni széllel c. versét Versegi-Herczeg Balázs szavalta el. A megemlékezés 
koszorúzással ért véget.
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2015.01.24 Magyar Kultúra Napja
Csákvár Város Önkormányzata szervezésében január 24-én ünnepi mű-
sorral emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról. Az ünneplő közönség 
először meghallgatta Hegedűs Péter előadásában Kölcsey Ferenc: Himnusz 
c. költeményét. Illés Szabolcs polgármester úr köszöntő szavai után ünnepi 
beszédet mondott Adorján Viktor, a székesfehérvári Gárdonyi Géza Műve-
lődési Ház és Könyvtár igazgatója. Az ünnepi műsor Möntör Máté gitárszó-
lójával kezdődött. Möntör Máté csákvári fiatalember,jelenleg a Liszt Ferenc 
Zeneakadémián folytatja tanulmányait jazzgitár előadóművész és tanár 
szakon. Ezután az Esterházy Iskola diákjainak színvonalas, kedves műsora 
következett. A diákok versekkel, énekekkel készültek e jeles eseményre. 
A mostani bemutatkozásuk előtt mindnyájan országos, megyei és területi 
versenyeken már bizonyítottak, különböző helyezéseket értek el. A műsort 
a Venti Chiavi Gitártrió fellépése zárta. A trió tagjai a Pécsi tudományegye-
tem Zeneművészeti Karának gitár szakos hallgatói. Bemutatkozásuk nagy 
siker volt.

2015.01.31. Emléktúra a Kotló-hegyi csata 70. évfordulója tisz-
teletére
Csákvár Város Önkormányzata, a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület és 
a Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület szervezésében, a Lovasbarátok kez-
deményezésére január 31-én emléktúra indult a Kotló-hegyre, hogy meg-
emlékezzenek a 70 évvel ezelőtt történtekről, amikor a magyar méneskari 
huszárok utolsó nagy ütközetüket vívták a szovjet csapatokkal. A csákvári 
lovasbarátok tábortűz-gyújtással emlékeztek a megsemmisült huszárez-
redre a csata helyszínén, a Kotló-hegyen. Ezt követően a tábortűz lángjával 
meggyújtott fáklyákkal a kezükben lóháton érkeztek a Huszár Emlékműhöz, 
ahol verssel, katonadalokkal tisztelegtek a huszárok emléke előtt. A meg-
emlékezésen jelen volt Illés Szabolcs polgármester úr és Tóth Jánosné 
címzetes főjegyző. A csatáról Tóth Pál lovasbarát emlékezett meg. Magosi 
István, a Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület elnöke elmondta, hogy a 
lovasbarátok és lótartók kötelességüknek érzik, hogy megemlékezzenek a 
bátor méneskari huszárokról, és a lángot a szívükben és jelképesen is őriz-
zék és a fiataloknak is átadják, hogy az emlékezést ők vigyék majd tovább. 
Bokodi István, a Vértes Múzeum Baráti KöreEgyesület elnöke megemléke-
zésében elmondta,  hogy kezdeményezésükre még ebben az évben emlék-
táblák kerülnek kihelyezésre a csatában elesett huszárok feltételezett nyug-
helyein, a Vértesben és a Kastélyparkban álló Megbékés Emlékművénél. A 
megemlékezés végén a jelenlévők a fáklyák lángjáról gyertyát gyújtottak és 
helyeztek el az Emlékműnél. Közben megkondultak a csákvári református 
templom harangjai a csatában elesett magyar huszárok emlékére.
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4.      18:00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Dr. Lakatos Zoltán: Egy különös őstörténet: Pál Zoltán 
hagyatéka az Arvisúra

6.                     Iskolai farsang ●  Esterházy Iskola tornaterme
11.    18:00   Hosszú téli esték a Geszner házban

Klébert Antal: Etiópiában madarásztunk
18.    18:00   Hosszú téli esték a Geszner házban

Viszló Levente: A Vértesi Natúrpark hírességei
25.    18:00   Hosszú téli esték a Geszner házban

Haraszthy László: Építmények a természetben 
Ha valakinek nehézkes a Geszner-házba való eljutás, kérem jelezze a következő
telefonszámon: 22/354-420, utazását megszervezzük!

MÁRCIUS
14.    16:00    Március 15-i ünnepség ●  Esterházy Iskola tornaterme
16.                    Koszorúzás ●  Kápolnapuszta temető
20.    10:00   Madarak és fák napja terültei döntő ●  Geszner ház
20.    16:00   Húsvéti népszokások ●  Csákvár Emlékház
21.                   Tavaszi nagytakarítás ●  Csálvár, Geszner ház
28.                   Megemlékezés ●  Kőhányás kápolna
                          Mesemondó és meseilluszráló verseny ●  Floriana Könyvtár

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
FEBRUÁR
Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:

Hétfőn nincs hivatali óra.
kedd, szerda, péntek  09.00 – 11.00,
csütörtök:                        16.00 – 18.00

Református  Egyház
14. 19:00 V. Református bál  ●  Publo Panzió rendezvényterme
A rendezvény fővédnöke: Hende Csaba honvédelmi miniszter.

Mindenkit szeretettel várunk!
Ez az év gyülekezetünk számára a misszió éve, ezért vasárnaponként az 
istentisztelet keretében óvodásaink és a hittanosaink verses bizonyságtétel-
lel szolgálnak.
A Refo A Lorántffy Református Óvodába és Bölcsődébe folyamatosan lehet 
jelentkezni, előzetes megbeszélés szerint. Tel.: 254-071.
Folynak a konfirmációi előkészületek, ezért akinek 14 év körüli gyermeke, 
illetve ismerőse van, kérjük, jelentkezzenek a Lelkészi Hivatalba, hogy a 
felkészítés részleteit és a konfirmációi vizsgát megbeszéljük. 

MÁRCIUS
15. 10:00 Március 15-i ünnepség
Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának elérhetősége:
8083 Csákvár, Kálvin u. 9.
Tel./fax 06-22-354-071, 06-20-931-8075

Evangélikus  Egyház

FEBRUÁR
 8. 11:00 Családi istentisztelet (vasárnap)
15.11:00 Istentiszteleten házasok és párok megáldása (vas.)
18.18:00  Férfikör (szerda)
22.11:00 Istentisztelet keresztelővel (vasárnap)

MÁRCIUS
 1.11:00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
 1.18:00 Zenés áhítat ●  Hárfa – fuvola kamaraest: 
                                                       Nagy Rumy Mariann és Kapi Judit
 8. 11:00 Családi istentisztelet (vasárnap)
15.11:00 Istentisztelet (vasárnap)

Február hónap igéje:
Pál apostol írja: „Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, 
minden hívőnek üdvösségére.” (Róma 1, 16)

2015.01.31. 90. születésnapi köszöntő
2015 január 31.-én Illés Szabolcs polgármester köszöntötte Mári Lászlót 
90. születésnapja alkalmából. Laci bácsi, családja, barátok és a Gondozási 
Központ lakói és dolgozói körében fogadta köszöntést valamint kifejezte re-
ményét, hogy 100. születésnapját is ugyanebben a körben ünnepelné. Az 
ünnepelt saját versel és festménnyel kedveskedett köszöntőinek. Koccin-
tás után közösen elfogyasztották a tortát majd jó hangulatú beszélgetéssel 
folytatódott a nap.

2015.01.31. Asszonyfarsang
A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 4. alkalommal szervezte meg az 
asszonyfarsangi mulatságot a Csákvár Emlékházban. E mulatság eredete 
a múlt század elejére tehető. A csákvári hagyományok szerint egykoron a 
boros gazdák az asszonyok szőlőben végzett egész éves munkáját úgy kö-
szönték meg, hogy vendégül látták őket a pincéjükben, megköszönve azt 
is, hogy a férfiakat egész évben „elengedték” egy kis pincelátogatásra. A 
férfiak ihattak, duhajkodhattak, mulatozhattak, ami az asszonyoknak nem 
illett. Farsangi időszakban ezért is találták ki sok helyütt az asszonyfarsan-
got, ahol a nők magukban mulattak. Ilyenkor a kíváncsi férfiak női ruhába 
bújva jelentek meg, hogy meglessék az asszonyokat. Innentől aztán elsza-
badult a csiklandós jókedv. Idén retro táncos mulatságtól volt hangos a 
Tűzoltótorony. Régi bakelit-lemezekről slágerek, nóták dallamaira mulat-
tak, táncoltak az asszonyok. Idén is megalapozták a jókedvet a jelmezbe 
öltözött lányok, asszonyok, unokák, a jóféle csákvári borok és a rengeteg 
házi készítésű étel és sütemény – a „batyu”. A víg nótázás, a kellemes baráti 
beszélgetés, a „vonatozás” záróráig tartott.


