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Csákvári Hírmondó

Csákvár Város Képviselő-testü-
letének írásos tájékoztatója.  

Színes beszámoló a Florana 
Egyesület elmúlt évi munkájá-
ról.

Életműdíjat kapott Dr. Takács 
Rudolf, helyi állatorvos.

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

A doni áttörés 77. évfordulója
A magyar hadtörténelem egyik leg-
szomorúbb fejezete a Don-kanyarban 
elesett, közel 40 ezer magyar katona 
hősiességét foglalja magába. A II. világ-
háború idején, 1942-ben a doni áttö-
résnél embertelen körülmények között, 
fegyverzet és felszerelés nélkül, -40 fokos 
orosz télben vívott harcot a magyar had-
sereg. A fáradhatatlan és hősi halált halt 
magyar katonák között sok csákvári férfi 
is volt. Többek között rájuk emlékeztünk, 
előttünk tisztelegtünk január 11-én a 
Szabadság téri Hősi emlékműnél. Ennek 
a szörnyű veszteségnek a 77. évfordulója 
alkalmából Csákvár Város Önkormányza-
ta megemlékezést tartott, amely a Him-
nusz közös eléneklésével kezdődött.
Illés Szabolcs polgármester ünnepi be-
szédében elmondta, hogy bizonyosan 

mindannyian érintettek vagyunk a vesz-
teségben, hisz szinte minden csákvári 
lakosnak van egy rokona, aki a Donnál 
harcolt, ezzel válva a mi hősünké. „A Don-
kanyar hőseinek emléke adjon erőt, hogy 
tudással és szeretettel tudjuk újjáépíteni 
közösségünket és nemzetünket. Hőseink 
példaértékű hitéből, hazaszeretetéből, 
bátorságából és önfeláldozásából merít-
sünk erőt a jelenünk és a jövőnk kihívása-
ihoz. Ehhez kívánok mindnyájunknak sok 
erőt, kitartást és igaz hitet.” 

Dénes Viktor színművész előadása a 
múltat, a harcokat felidéző hangulatot 
teremtett, méltó emléket állítva magyar 
hőseinknek. A beszéd után Csákvár Város 
Önkormányzata, a megjelent civil szer-
vezetek, pártok, egyházak, egyesületek 
képviselői koszorút helyeztek el a Turul 

Emlékműnél, ezzel leróva tiszteletüket 
a Donnál elesett katonáink előtt. Az ün-
nepség a Takarodó és a Szózat meghall-
gatásával ért véget. A rendezvényen dísz-
őrséget álltak a Csákvári Lovasbarátok 
Köre Egyesület lovasai.

 Szakál Borostyán
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Képviselő-testületi hírek – Csákvár
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2019. december 
17. napján tartotta az év utolsó ülé-
sét, amelyen elsőként a két ülés kö-
zött végzett munkáról és az átruhá-
zott hatáskörben hozott döntésekről, 
valamint jelentés a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló je-
lentést fogadta el. 

Módosította a Csákvári Közös Önkor-
mányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők illetménykiegészíté-
séről és vezetői illetménypótlék meg-
állapításáról szóló, továbbá a nem 
közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 
közszolgáltatás kötelező igénybe vé-
teléről szóló önkormányzati rendele-
teket. A Csákvári Közös Önkormány-
zati Hivatal fenntartásából Bodmér 
Község Önkormányzata 2020. január 
1-vel kivált, ennél fogva felül kellett 
vizsgálni a Hivatal Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát.

A Fejér Megyei Kormányhivatal köz-
terület elnevezésekkel kapcsolatos 
törvényességi felhívását megtár-
gyalva a Képviselő-testület lakossági 
fórum megtartása mellett döntött, 
amelyre 2020. január 14. napján ke-

rült sor. Az ülés folytatásaként megvi-
tatásra került az FE/02/1143-1/2019. 
számú törvényességi felhívás is.

A következőkben a Képviselő-testü-
let áttekintette a folyamatban lévő 
pályázatok alakulását, majd a 2020. 
évben esedékes önkormányzati fi-
nanszírozású rendezvényekről, ezt 
követően a Bokréta utca tervezéséről 
született döntés, amelynek kereté-
ben kiválasztásra került a legkedve-
zőbb ajánlatot benyújtó tervező.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontja-
ként hozott határozatot a Testület a 

TOP-2.1.3 pályázat benyújtásáról és 
árajánlatok kéréséről.

Zárt ülésen döntés született a 
Floriana Könyvtár és Közösségi Tér 
vezetésére kiírt pályázat elbírálásá-
ról, a köztisztviselők alapilletményé-
nek hozzájárulásáról, illetve a házior-
vosi feladatellátásról. 

A Képviselő-testület nyilvános ülé-
sén készült felvétel a Csákvári TV-ben 
látható, míg a nyilvános ülés jegyző-
könyve az önkormányzat hivatalos 
honlapján (www.csakvar.hu) olvas-
ható.

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Kedves Olvasók!

Bern-t, Prágát és San Gimignanot is 
szokás tornyok városának nevezni, 
mert sok tornyuk van.

Viszont Csákváron van a legtöbb féle 
torony: lőpor-, 4 templom-, török-, 
tűz- és víztornyokkal is büszkélked-
het városunk!  Emiatt Csákvárt is 
joggal lehet a Tornyok Városának ne-
vezni.

Tornyaink tiszteletére és megisme-
résükre való törekvésből nyáron sze-

retnénk egy tor(ony)túrát elindítani.
Ezen a 7 állomásos útvonalon „aka-
dályversenyben” lehetne megmu-
tatni ki-mit tud városunk égbenyúló 
épületeiről.

Ehhez szeretnénk ismeretet nyújtani 
7 - valójában 8 - tornyunk bemutatá-
sával.

Az újság cikkeit figyelmesen olvasva, 
a vetélkedőhöz szükséges informáci-
ók birtokába juthatunk.

II-III. torony: Víztorony és Tűztorony

• 1952-ben épült a víztorony
• a víztorony a sportintézménytől ke-
letre található
• a tűz(oltó)torony 1878 és 1902 kö-
zött épült
• ketten tartottak tűzőrséget a to-
ronyban még 1962-ben is
• tűz, illetve füst észlelésekor abba az 
ablakba, amelyik irányból a veszélyt 
észlelték egy piros zászló tettek

Csákvár,
a Tornyok 

Városa
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Csákvár város lakóinak köszönhetően 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat-
nak 2019-ben is nagy számban nyílott 
lehetősége adományok (élelmiszer, 
ruha, bútorok, használati tárgyak, já-
tékok stb.) közvetítésére. Karácsony 
előtt pedig mindig különösen sok fel-
ajánlás érkezik Szolgálatunkhoz. Így 
volt ez tavaly is. 

Már jó néhány éve annak, hogy el-
indítottuk a Legyen mindenkinek 
boldog a karácsony! elnevezésű 
élelmiszergyűjtésünket. 2019. dec-
emberben eddig soha nem látott 
mennyiségű élelmiszer gyűlt össze, 
amiért köszönet illet mindenkit, aki 

Életútja:

Kispesten született 1936. decem-
ber 15-én. Pestszentlőrincen nevel-
kedett és élt 24 éves koráig. Gyer-
mekként élte át Budapest ostromát, 

szemtanúja volt az orosz csapatok 
bevonulásának, a háború minden-
napjainak. Édesapja szerszámkészí-
tő lakatosként dolgozott, édesanyja 
adminisztratív beosztásokban. Ál-

Kincskereső
Életműdíj elismerésben részesült
Dr. Takács Rudolf városunk állatorvosa

talános iskolába Pestszentlőrincen 
járt, gimnáziumba a Kispesten, ahol 
1955-ben jeles eredménnyel érettsé-
gizett.

Érettségi után az Állatorvosi Főisko-
lára vették fel és a főiskola tanulmá-
nyai idején alakult át egyetemmé. 
1960. szeptember 10-én vehette át 
állatorvosi diplomáját. 

Első munkahelye a Bicskei Állami 
Gazdaság volt, ahol három évnyi 
kemény robot után kinevezték az 
egész gazdaság főállatorvosává. 
1969-ben lett a Csákvári Állami Gaz-
daság főállatorvosa. Munkája mel-
lett is folyamatosan tanult, képezte 
magát. Állathigiéniai szakállatorvosi 
diplomát szerzett. Pályafutása alatt 
több fertőző betegség söpört végig 
az országon, nem kímélve az általa 
felügyelt telepeket sem. Praxisa alatt 
jó kapcsolatot alakított ki az egye-
tem szülészeti tanszékével, az Or-
szágos Állategészségügyi Intézet és a 
Phylaxia munkatársaival. Az Aujeszky 
betegség elleni vakcina nagyüzemi 
kísérleti felhasználását az ő vezeté-
sével próbálták ki először, a későbbi-

ekben az országos mentesítést a vak-
cina továbbfejlesztett változatával 
sikerült megvalósítani.

Közben, 1961-ben megházasodott. 
Felesége 48 éven át volt hűséges tár-
sa. Két gyermekük született. 

1996 decemberében vonult nyug-
díjba, ám ez nem pihenést jelen-
tett számára. Azonnal kiváltotta 
magánállatorvosi praxisát és a 
mórici sertéstelepet a továbbiakban 
magánállatorvosként látta el. A mai 
napig hívják a csákvári és környékbeli 
gazdák sertéshez, szarvasmarhához, 
és természetesen lovakhoz. 

2010-ben vehette át az egyetemen 
arany diplomáját és  2020-ban gyé-
mánt diplomát kaphat. 

Munkássága elismeréseként 2019. 
december 18-án a Fejér Megyei Ál-
latorvosi Kamara a XVIII. Magyar 
Állatorvosi Emléknapon Dr. Lancz 
Endre Életműdíjat adományozott ré-
szére.

ehhez az adományával hozzájárult. 
A felajánlott élelmiszerekből össze-
állított csomagokat karácsony előtt 
rászoruló családoknak juttattuk el. 

Sokan voltak azok is, akik más módját 
választották a segítésnek. Magánsze-
mélyek, vállalkozók, gyülekezetek, 
alapítványok ajánlották fel segítségü-
ket. Volt, aki karácsonyi halászlével, 
mások karácsonyi menüvel vagy ép-
pen gyermekjátékkal, ruhával igye-
keztek segíteni a nehezebb körülmé-
nyek között élő embertársaikon. 

Megtisztelőnek tartjuk, hogy egyre 
többen gondolják úgy, ha Szolgála-
tunkhoz fordulnak felajánlásukkal, 
akkor biztosan oda kerül a támogatá-
suk, ahol a legnagyobb szükség van 
rá. 

2019. decemberben igyekeztünk él-
ményeket is nyújtani kisebbeknek és 
nagyobbaknak egyaránt. 

Segíteni sokféleképpen lehet és érdemes
A kisebbek 2019. december 7-én a 
Mikulással találkozhattak Felcsúton, 
ahová a Mikulás- vonattal érkeztünk 
meg. A gyerekek változatos kézmű-
ves programokon vehettek részt, mi-
közben az Alma együttes szórakoztat-
ta a közönséget. 

A nagyobbakkal 2019. december 21-
én a Madách Színházba látogattunk 

el, ahol kis Vuk történetével han-
golódtunk a karácsonyra. A musical 
zenéje és látványvilága elvarázsolt 
mindannyiunkat. 

Reméljük, hogy munkánkkal és a 
csákváriak segítségével sikerült so-
kak ünnepét egy kicsit szebbé ten-
nünk. 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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A Floriana Egyesület 2019 évben segítő 
tevékenységét szerette volna kibővíteni, 
ezért a hagyományos támogatások mel-
lett, céljai elérésére több pályázatot is 
benyújtott. A Nemzeti Együttműködési 
Alaptól nyert támogatásból a gyermek-
napi rendezvényen, valamint a Floriána 
napon kínált ingyenes kézműves és sport 
foglalkozásokat.  Kulcstartót, homokké-
pet készíthettek a gyerekek, valamint 
kipróbálhatták a mezítlábas pályát is. A 
Decathlon sporteszközeit mindenki ked-
vére használhatta.

Egyesületünk ugyanebből a keretből 
mind a két rendezvényen egészségügyi 
szűrő sátrat működtetett, ahol vércukor-
szint, koleszterinszint, testtömegindex 
és testzsírtartalom felmérésre került sor, 
valamint táplálkozási és életmód taná-
csokat kaptak az érdeklődők. Az egész-

Floriana Egyesület 2019. évi munkája

ségügyi szűrés kiegészült kozmetikai és 
arcápolási tanácsadással, ahol a hasznos 
tanácsok mellé termékmintát is kapott 
mindenki.

A családsegítő szolgálattal több közös 
program megvalósításában vettünk 
részt: 

• A húsvéti játszóházban, kézműves fog-
lalkozásokhoz, sport vetélkedőkhöz nyúj-
tottunk eszközöket és önkénteseket.

• A nyári gyermektáborban az önkéntes 
munka mellett, vidám foglalkozásokkal 
színesítettük a tábor programját.

• Augusztus végén a vakáció búcsúztató 
napon, padokkal, sátorral és kézműves 
eszközökkel segítettük a program lebo-
nyolítását. 

• Decemberben adomány közvetítéssel 
segítettük a családsegítő szolgálat ka-
rácsonyi élelmiszerosztását a rászoruló 
családoknak. 

Csákvár Város Önkormányzatával közö-
sen megvalósított tevékenységeink:
• Januárban juttattuk el azt az adományt 
csomagot, amit a testvér településünk 
Makfalva rászorulóinak megsegítésére 
gyűjtöttünk.

• Az adventi időszak elején 17 gyer-
meknek sikerült szebbé varázsolni az 
ünnepi várakozást. Csákvár Város Ön-
kormányzatától elnyert támogatáson 
Komáromba látogattuk. Sajnos ebben az 
időszakban a Monostori erőd zárva volt, 
így csak a Lovas Színház Mikulás gáláját 
látogattuk meg. Az előadás a karácsonyi 
készülődés jegyében tematikusan felépí-
tett népszerű gyermek filmek, mesék 
ismert dalaiból állt. A gyermekeknek 
nagyon tetszettek az előadás melléksze-
replői, a gyönyörű lovak és Bendegúz, a 
csákberényi csacsi. A gála végén megér-
kezett szánjával a Mikulás, akivel közös 
fotó is készült. A felfokozott hangulatban 
a műhavat dobáló gyerekeket nehéz volt 
hazacsalogatni. A buszról még megcso-
dálhattuk Komárom díszkivilágítását is.

Ezúton szeretnénk megköszönni az önzetlen segít-
ségét: 
Csákvár Város Önkormányzatának 
Illés Szabolcs polgármesternek
Bakonyi Lajosnak
Barócsi Jánosnak 
Nagy Győri Elemérnek 
Hartégen Gyulának 
Vargáné Gálicz Yvette pályázatírónak
A Floriána Könyvtárnak
A családsegítő szolgálat munkatársainak 
Egyesületünk tagjainak, hogy segítségükkel se-
gíteni tudtuk a településünkön élő erre rászoruló 
családokat.
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Képünk van róla

Nagy sikerrel és emlékezetes produk-
ciókkal lezajlott a Csákvár Város Ön-
kormányzata által szervezett adventi 
rendezvénysorozat. A Szabadság tér az 
adventi időszak alatt minden vasárnap 
megtelt a helyiekkel, akiket még a csí-
pős hideg sem riasztott vissza attól, hogy 
együtt várják az ünnepet.

(Az első és második gyertyagyújtástól 
előző lapszámunkban írtunk bővebben.)

Minden alkalommal a színpadi progra-
mok előtt a gyermekek már délután 4 
órától a kézügyességüket fejleszthették 
karácsonyi díszek készítésével a kézmű-
ves sátorban. Ugyanitt vasárnaponként 
Csákvár tallér ellenében egy kis aprósá-
got is kaptak ajándékba. A karácsonyi 
nyalóka, a mézeskalács, a kürtöskalács és 
a sült gesztenye mellett Mikulás csokival 
is kedveskedtek a szervezők minden 14 
év alatti gyermeknek.

December 15-én a Téltündér Karácsonya 
című előadással kezdődtek a színpadi 
programok, majd Szebik Károly evan-
gélikus lelkész az ünnepi beszéde után 
meggyújtotta a 3. adventi gyertyát. A 
3. adventi vasárnapon a sztárfellépő az 
aranytorkú Janicsák Veca volt, aki az X 
Faktor után vált országosan ismertté, 

de 2017-ben A Nagy Duett 5. évadának 
győzteseként is láthattuk őt partnerével. 
Csákvár főterét bezengte csillogó hangja, 
hisz a fantasztikus hangulatú koncertjén 
több slágerét is előadta az énekesnő.

December 22-én az eső ellenére is sokan 
megjelentek az utolsó adventi vasárna-
pon, így mindenki a színpad elé gyűlt, 
hogy megtekintse a színvonalas műsort. 
Elsőként Gere Gábor református lelkész 
osztotta meg velünk az adventtel és a 
karácsonnyal kapcsolatos gondolata-
it, majd meggyújtotta Csákvár adventi 

Emlékezetes adventi rendezvénysorozat

koszorúján a 4. gyertyát. Ezt követően 
Takács Nicolas lépett a színpadra, hogy 
varázslatos hangjával bearanyozza az 
ünnepi várakozást. A szintén az X Fak-
tor című műsorban feltűnt énekesünk 
kedvelt angol karácsonyi dalokat és saját 
slágereit adta elő, hogy méltón megko-
ronázza a csákváriak adventjét. A kon-
certek után minden énekestől autogra-
mot és közös képet lehetett kérni. – ez 
bizonyítja a fergeteges hangulatot.

A 2. és a 4. vasárnapon a látogatók nagy 
örömére adventi kisvonat is közlekedett 

a városban. A négy vasárnapot felöle-
lő rendezvénysorozat egész ideje alatt 
helyi kézművesektől volt lehetőségünk 
ajándékot vásárolni. Az ünnepi hangulat 
fokozása és a hideg elleni védekezésként 
mindvégig Kiss Laci bácsi jóvoltából for-
ró teát és forralt bort fogyaszthattunk. 
A Csákvári Csárda, a Publo Étterem, a 
Csuta Cukrászda és a Kálvári Grillbár édes 
és sós aprósüteményekkel járult hozzá az 
ünnephez. A helyszínt a Csákvári Polgár-
őrség biztosította. A rendezvénysoroza-
tot a Top-531-16-Fe1-2017-00015 pályá-
zat támogatta.

Csákvár Város Önkormányzata nevében 
köszönjük mindazoknak, akik jelenlétük-
kel megtisztelték a rendezvényt. Külön 
köszönet azoknak, akik munkájukkal 
hozzájárultak a programsorozat sikeres-
ségéhez. Bízunk benne, hogy örömteli, 
emlékezetes volt az advent és áldott, 
békés ünnepi időszakban volt részük! 
Minden kedves lakosnak egészségben, 
sikerekben gazdag új évet kívánunk! 
2020-ban is szeretettel várjuk Önöket 
programjainkon!

Szakál Borostyán



6   

Ez a hónap az ünnepi várakozás, ké-
szülődés jegyében telt. A negyedik 
és a hatodik évfolyam lázasan készült 
a karácsonyi műsorra, folyamatosan 
próbáltak, díszleteket, jelmezeket 
fabrikáltak és szedtek össze. De nem 
csak a műsor felelősei serénykedtek, 
számos más előkészülettel, dekoráci-
óval is igyekeztünk szebbé, hangula-
tosabbá, meghittebbé varázsolni ezt 
az időszakot. A szokásos szép, nagy 
adventi koszorún kívül karácsonyfát 
is állítottunk fel az aulában kedves 
szülők jóvoltából. Alatta az ajándé-
kok, könyvtárunk új könyvei voltak, 
amit iskolánk alapítványa támogatá-
sával vásároltunk.

Hétfőnként meggyújtottuk az adven-
ti koszorú soron következő gyertyá-
ját, díszbe öltöztettük a szívünket, 
együtt énekeltünk. A „régi iskolában” 
az alsó tagozatosok évfolyamonként 
örvendeztettek meg minket vers-

sel és énekkel, a főépületben pedig 
a 8. osztályosok készültek az összes 
gyertyagyújtásra. Felelevenítették 
az adventi várakozáshoz kapcsolódó 
legfontosabb ismereteket, gitároztak 
nekünk, közösen énekeltünk.

A Digitális Jólét Program (DJP) Há-
lózat részeként a Vértesboglári Kö-
zösségi Ház jóvoltából lehetőségünk 
nyílt egy CraftBot+ típusú 3D nyom-
tató megismerésére. Pózsáné Kocsis 
Ildikó DJP mentor informatikusunk 
segítségével ismertette meg a gyer-
mekeket és az érdeklődő felnőtteket 
ezzel a csúcstechnológiai újdonság-
gal. Két délelőtt, csoportokra osztva 
figyelhették meg a gyermekek a gép 
működését, és készíthettek kedvükre 
való apróságokat.

Tornatermünk felújítás miatt nem 
volt használható, ezért december-
ben a testnevelésórák egy része a 
Kálvin teremben zajlottak. Köszön-
jük szépen a református egyháznak, 
hogy a segítségünkre sietett!

December 2-án az opera nagykö-
vete a hetedik évfolyam tanulóihoz 
látogatott el. Ismét színes előadást 
hallhattunk, a gyermekek látóköre 
szélesedett.

December az iskolában
December 3-án otthont adtunk a 
Móra Ferenc Szépkiejtési és Olva-
sási Verseny területi fordulójának. 
Személyesen a Mikulás köszöntötte 
a csákvári és a környékből érkezett 
versenyzőket, a sorszámokat is kis 
Mikulás rejtette.  Szendviccsel, rág-
csálnivalóval kedveskedtünk a ven-
dégeknek. Reményeink szerint min-
denki jól érezte magát.

A Digitális Jólét Program Hálózat ré-
szeként lehetőségünk nyílt arra, hogy 
a Vértesboglári Közösségi Ház DJP 
Pontján a 3 dimenziós nyomtatással 
ismerkedhessenek az érdeklődők, 
hozzánk betérők egy majd két he-
tes időtartamban, 2019. november 
18-29. között. Ezen időtartam alatt 
egy CraftBot+ típusú 3D nyomtató 
segítségével szervezett, csoportos 
tájékoztatókat is tartunk/tartot-
tunk. Ennek keretében látogattam 
el a Csákvári Esterházy Általános 
Iskolába, ahol az igazgató asszony 
támogatásával és az iskola informa-
tikusának segítségével ismertettük 
meg a gyermekeket és érdeklődő 
felnőtteket egyaránt e csúcstechno-

lógiai újdonsággal. Két délelőttöt 
töltöttem az intézményben, ahol 
a gyermekek kisebb csoportokba 
szervezve érkeztek a bemutató-
ra. Minden alkalommal érdek-
lődve figyelték a gép működését, 
s nagyon örültek a készített apró-
ságoknak. Nekünk, felnőtteknek 
is óriási élmény volt e technika 
közelebbi megismerése. Engem 
személy szerint hihetetlenül bol-
doggá tett, hogy a gyermekeknek 
ilyen örömöt okozhattam látoga-
tásommal. Köszönöm a lehetősé-
get!

Pózsáné Kocsis Ildikó
DJP mentorDJP

December 5-én az Ákom-Bákom 
bábcsoport Az aranyszóló pintyőke 
című előadással szórakoztatta az alsó 
tagozatos gyermekeket.  A színvona-
las előadáson gánti telephelyünk ta-
nulói és pedagógusai is részt vettek, 
szép délelőttöt töltöttünk együtt. A 
program megvalósulását a Csákvári 
Iskola Tanulóiért Alapítvány támo-
gatta. ( www.csita.info.hu)

December 6-án megérkezett a vár-
va várt Mikulás, aki most először 
adott minden tanulónak ajándék-
csomagot elsőtől nyolcadik osztályig. 
Több helyről kaptunk adományokat, 
amiből lelkes pedagógusaink és pár 
8.osztáyos önként jelentkező diák 
elkészítette a 362 csomagot. Ha-
gyomány iskolánkban, hogy az arra 
méltó végzős tanulók öltözhetnek 
be krampusznak, és járhatják végig a 

tantermeket a Mikulás oldalán. Most 
különösen nagy szükség volt a segít-
ségükre! 

December 12-én a nyolcadik év-
folyam tanulóihoz látogatott el az 
opera nagykövete. Végzős tanulóink 
lelkesen hallgatták az előadást, meg-
érintette őket az opera világa.

Szintén ezen a napon került sor a 
karácsonyi mozilátogatásra. Egy ado-
mányozó jóvoltából 20 alsó tagozatos 
kisdiák a Jégvarázs 2, 24 felsős pedig 
az Álomnagyi című filmet tekinthet-
te meg ingyen, egy másik vállalkozó 
pedig kukoricát és üdítőt biztosított 
számukra. Köszönjük szépen, hogy 
önzetlenül támogattak minket, és 
nagy örömet szereztek egy busznyi 
gyermeknek!

December 13-án megérkezett az új 
pad, amelyen üldögélve a gyerme-
kek kellemesen eltársaloghatnak a 
folyosón amikor várakoznak, vagy 
ha szabad idejük van. Ezt a padot is 
ugyanaz a kedves szülő készítette, aki 
az alsó aulában lévőket. Mivel ezúttal 
a legfelső szintre került az új darab, 
ahol a nyolcadikosok tantermei talál-
hatók, ezért ők festhették le. A vidám 
szín kikeverésében Sándor bácsi se-
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gédkezett.  Köszönjük szépen a nagy-
lelkű szülői támogatást, és a sok-sok 
munkát, amit a bútor elkészítése je-
lentett!

December 14-én a tantestület csa-
patépítésen vett részt.  Nehezen 
indult a szombat reggel, de aztán 
nagyon jó hangulatban, hasznosan 
telt a délelőtt. Tényleg építő volt.  Re-
méljük, máskor is lesz lehetőségünk 
hasonló mentális tréningen részt 
venni, hiszen rohanó világunkban, a 
sok munka mellett, nagyon fontos, 
hogy időnként megálljunk egy kicsit, 
odafigyeljünk egymásra, megfogal-
mazzuk a céljainkat, megtaláljuk a 
közös pontjainkat, érezzük, hogy 

nem vagyunk egyedül, egy hajóban 
evezünk.  A támogató, pozitív légkör 
a gyermekek és a felnőttek számára 
egyaránt fontos. Könnyebbé és szeb-
bé teszi a mindennapokat. Ezt szeret-
nénk mi is.

December 16-án az 5. évfolyam an-
golos csoportja vidám karácsonyi 
délutánt tartott, miközben nem fe-
ledkeztek meg a hagyományokról 
sem. 

December 19-én a Gánt-Bányate-
lepen működő szociális otthon ün-
nepségén adott műsort a 3.a osztály, 
délután pedig a csákvári Harangvirág 
Nyugdíjas Klub karácsonyán az Ön-
kormányzat házasságkötő termében 
Kunstár Béláné és Juhász Márta ve-
zetésével.. Az összeállítás címe: A di-
dergő király karácsonya.

Szintén 19-én tekinthettük meg gánti 
telephelyünk karácsonyi műsorát, 
ami szintén nagyon gazdag, szívme-
lengető összeállítás volt.

December 20-án pedig, hagyomá-
nyainknak megfelelően az utolsó ta-
nítási napon, sor került iskolánk ka-
rácsonyi ajándékműsorára, ezúttal a 
Sportkombinátban. Délelőtt megtar-
tottuk az iskolai karácsonyt, a gyer-
mekek megtekintették társaik mű-
sorát. Szeretettel figyeltek minden 
mozzanatot, hiszen nálunk minden 
diák tudja, hogyan áll össze egy ilyen 
produkció, mennyi munka, gyakor-
lás előzi meg. A szereplők nagy-nagy 
tapsot kaptak a színvonalas előadá-
sért diáktársaiktól (is). 

Ezen a napon osztottuk ki a 
„cipősdoboz akció” során összegyűlt 
ajándékokat. Mindenki csak ott-
hon bonthatta ki a csomagot. Nagy 
örömmel és izgalommal vették át a 
„kincset rejtő” dobozokat. Köszönjük 
szépen a sok-sok meglepetést, bol-
dogan mentek haza a megajándéko-
zott gyermekek. 

Este az új környezet nem befolyásol-
ta a karácsonyi műsor meghittségét, 
hangulatát, színvonalát. Szeretettel 
fogadtak minket a sportintézmény-
ben, előtte, közben és utána is meg-
tettek mindent, hogy teljes legyen 
az ünnep. Nagyon szépen köszönjük 
a sok segítséget mindenkinek! Ez az 
összefogás ismét megmutatta, hogy 
a csákváriaknak mennyire fontos az 
iskola, mennyire szeretik a gyerme-
keket. A karácsony szellemisége át-
járt minket. 

Mindenki boldog volt az előadás 
után, kis tanítványaink csillogó sze-
mekkel osztották meg velünk átélt 
élményeiket. 

Gazdagabban tértünk vissza az isko-
lába, ahol finom vacsora várt minket.
Nyugdíjas kollégáinkat is meghívtuk, 
hogy együtt ünnepelhessünk, és 
beszélgethessünk az év eseménye-
iről. A Közalkalmazotti Tanács kifo-
gástalanul megszervezett mindent. 
Olyan ügyesen berendezték a tanári 
szobát, hogy 47-en elfértünk, és egy 
szép estét töltöttünk együtt. Köszön-
jük Csuta Zsoltnak, hogy finom ap-
rósüteményeivel még kellemesebbé 
tette a beszélgetést!

Emlékezetes napot zártunk, egy ese-
ménydús év után.

December 23-án visszavittük a szé-
keket a zámolyi önkormányzatnak, 
és a bicskei gondozási központnak, 
valamint  a Katolikus Otthonban sze-
repelt három zeneiskolás furulyás 
gyermek az ünnepségen, Mátrai Júlia 
tanárnővel.

Ezután átadtuk magunkat a családi 
életnek, és szent karácsony ünnepé-
nek.
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ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Csütörtök	 18.00	Ifi	óra
Péntek  17.00	Bibliaóra
Péntek  18.00	Kóruspróba
Vasárnap 11.00 Istentisztelet
Vasárnap 17.00	Konfirmációs	előkészítő	óra

Január	hónap	igéje:
„Hűséges az Isten!”
(1Korinthus 1,9)

Eseménynaptár
2020.1.1. – 2020.2.29.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébániánk	elérhetőségei

Cím:	Csákvár,	Szent	Mihály	tér	7. 
Hivatal	telefonszáma:	22-354-369
Ügyfélfogadás	a	plébánián:	kedd	kivételével	hétköznapokon	8.00-12.00
Ettől	eltérő	időpontban	telefonos	egyeztetés	alapján.
Ilyen	esetekben	hívható	telefonszám:	20-8232-932
Plébános:	Gerendai	Sándor,		telefonszáma:	70-397-5935

Temetőgondnokság	elérhetőségei
Cím:	Csákvár,	Jókai	utca	7.
Telefon:	06-20-388-0625
E-mail:	mediator@katonane.hu
Temetési	ügyintézés:	soron	kívül,	telefonon	előre	egyeztetett	időpontban
Egyéb	ügyek:	vasárnap	17.00-19.00

A liturgia általános rendje Csákváron
Hétfő:	 	 6.30-7.30	csendes	szentségimádás	a	templomban
	 	 18.00	szentmise
Kedd:	 	 6.30-7.30	csendes	szentségimádás	a	templomban
	 	 18.00	zsolozsma	és	áldoztatás
Szerda:	 7.00				szentmise
Csütörtök:	 6.30-7.30	csendes	szentségimádás	a	templomban
	 	 16.00	szentmise	a	Szent	Vince	idősek	otthonában
  18.00 szentmise	a	kórházban
  19.00	szentségimádás	a	templomban
Péntek:	 6.30-7.30	csendes	szentségimádás	a	templomban
Szombat:	 18.00	szentmise

							Vasárnap:	 11.00	szentmise

Református Egyház
A	Csákvári	Református	Egyházat	érintő	szolgálatok	esetén	(temetés,	keresztelés,	eske-
tés)	legelőször	a	Lelkészi	Hivatal	értesítendő.
Gere	Gábor	József	református	lelkész:	 									06-30-380-9503

geregabor@freemail.hu
Geréné	Kossa	Izabella	református	lelkész:		06-30-688-6470
Gyülekezeti	híreinkről,	fontosabb	eseményeinkről	a	gyülekezet	honlapján	is	olvashat,	
valamint	ott	megtalálható	néhány	fontos	információ	két	intézményünkről,	a	Kálvin	
Idősek	Otthonáról	és	a	Lorántffy	Református	Óvoda	és	Bölcsődéről.
Honlap	címünk:	http://honlap.parokia.hu/lap/csakvarref/

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
Kedd	 		 16.00 Kórházi	istentisztelet
Vasárnap	 	 10.00 Gyermek	istentisztelet	

(istentisztelettel	egy	időben,	de	a	Kálvin	Teremben)
Vasárnap	 	 10.00 Istentisztelet

Egyházfenntartói	járulék	befizetésének	lehetősége:
•		az	egyházközség	CIB	Banknál	vezetett,	10700093-70097689-51100005	számú	
bankszámlájára	történő	utalással	(kérjük,	hogy	a	közleményben	tüntesse	fel	nevét,	
lakcímét	és	az	egyházfenntartás	kifejezést)
•	csekken,	mely	megtalálható	a	templom	mindkét	bejáratánál,	illetve	elkérhető	presbi-
tereinktől	és	a	Kálvin	Idős	Otthon	irodájából
•	személyesen	a	Kálvin	Idősek	Otthona	irodájában,	hétfőtől	péntekig	9-12

Evangélikus  Egyház
JANUÁR
19.	11.00	Istentisztelet	keresztelővel	(vas.)
19	–	24	18.00	Csákvári	ökumenikus	imaheti	alkalmak	minden	este	
26.	11.00	Istentisztelet	(vas.)

FEBRUÁR
2.	11.00	Úrvacsorai	istentisztelet	(vasárnap)
6		18.00	Férfikör	(csütörtök)
9.	11.00	Istentisztelet	(vas.)
16.	11.00	istentisztelet	–	házasok	és	szerelmespárok	megáldása	(vas.)

E-mail:	csakpleb@citromail.hu
Honlap:	http://csp.eoldal.hu

VÁROSI ESEMÉNYEK
JANUÁR

22.		18.00   Hosszú	téli	esték	• Geszner-ház
Riezing	Norbert:	Famatuzsálemek	a	Vértes	északi	előterében

25.		13.00   Megemlékezés	a	Kotló-hegyi	csata	75.	évfordulóján	• Kotló-hegy,
Huszár Emlékmű, Szanatórium

25.		17.00   Mészáros	János	Elek	koncerje	• Kastély Kultúrterme
29.		18.00   Hosszú	téli	esték	• Geszner-ház

Viszló	Levente:	Fornapuszta	története	képekben

FEBRUÁR

21.		18.00   Megyénk	Lakosságát	Szolgálják	-	beszélgetés	Magyarország	két	
visszahívható	képviselőjével	 • Csákvár Emlékház

Csákvár-Gánt Tv
J A N U Á R 	 H A V I 	 M Ű S O R A

Január

Január
Január
Január
Január
Január
Február

13.	h.

16.	cs.
20.	h.
23.	cs.
27.	h.
30.	cs.
3.	h.

18:00

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

Doni	megemlékezés
Fazekasok	Csákváron
Iskolai	karácsonyi	műsor	(ism.)
Schäffer	Erzsébet:	Szárnyakat	adjatok
Pro	Vértes	25	év	a	természet	szolgálatában
Rejtett	tájakon	1.
Rejtett	tájakon	2.
Rejtett	tájakon	3.

A	műsorváltozás	jogát	fenntartjuk!

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2019. december 1-jén Karel Bence a 
Petőfi utcába,
2019. december 29-én Boncz Gábor 
a Kisdobos utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!
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Új könyveink
Ízelítő a Floriana Könyvtár legújabb könyveiből:

Bálint Ágnes:
Bartos Erika:

Berg Judit:
Berg Judit: 

Bosnyák Viktória:
Geronimo Stilton:

Bartis Attila:
Brigitte Riebe:

Borisz Paszternak:
José Rodrigues dos Santos:
José Rodrigues dos Santos:
José Rodrigues dos Santos:

Timothy Zahn:
Ljudmila Ulickaja:

Michel Houellebecq:
Finy Petra:

E. C. Fremantle:
Alison Weir:
Steve Berry:

Nicholas Sparks:
Nicholas Sparks:

Jodi Picoult:
Jodi Picoult:
Kerstin Gier:

John Cure:
Jennifer Niven:

Genki Kawamura:
Leylah Attar:

Amy Meyerson:
Szvoren Edina:

Finy Petra:
Lee Child:

Frakk és a foci
Kistestvérek, nagytestvérek
Rumini Tükör-szigeten
Cipelő cicák I-II-III.
Analfa visszatér - Tündérboszorkány-3.
A varázslat órája
A séta
Berlin nõvérei - Az újrakezdés
Zsivago Doktor
A lótusz virágai
A lila pavilon
A középső birodalom
Az utolsó parancs - A Thrawn-trilógia 3.
Daniel Stein, tolmács
A csúcson
Marlenka
Mérgezõ nász
Boleyn Anna - Egy király rögeszméje
Máltai csere
Vissza hozzád
Tûzlovag
Csodalány
Egyszerű igazság
Fellegszálló
A lány, akit élve ástak el
Veled minden hely ragyogó
Ha a macskák eltûnnének a világból
A Serengeti köde
Az elmúlt napok könyvesboltja
Pertu
Madárasszony
Összeesküvés

Nagyon jó érzéssel gondolok vissza a 
decemberi programokra és esemé-
nyekre az intézményünkben. Az ad-
venti gyertyagyújtásokkal az ünnepi 
hangulat hétről hétre fokozódott. 
A karácsonyi fények és a csoportok 
által saját kezűleg készített dekorá-
ciók még közelebb hozták a közelgő 
ünnepet a szívünkhöz. Az óvodai 

December a Csákvári
Mese-Vár Óvodában és Bölcsődében

adventi barkácsdélután és a városi 
adventi programsorozat nagyon sok 
családot kimozdított az otthon mele-
géből. Külön köszönet illeti azokat a 
kedves a szülőket, akik a karácsonyi 
kézműves termékekkel támogatták 
az intézményt. A Mikulás a hagyomá-
nyokhoz híven intézményünkbe is el-
látogatott. Hálával tartozom Magosi 

Istvánnak, Mészáros Tamásnak és 
Setét Vilmosnak, akik hozzájárultak 
a Mikulás ünnepség megvalósítá-
sához. Az intézmény báb -és dráma 
munkaközössége is emelte az ünnep 
fényét egy mesejáték előadásával. A 
szülők segítségnyújtása nem ért vé-
get a kézműves termékek adás- vé-
telével. Két édesapa (Macsik László, 
Nagy Tamás) szorgalmának és ügyes 
kezének köszönhetően, továbbá a 
kollégák közreműködésével, illetve 
az intézmény anyagi forrásainak biz-
tosításával, teljes felújításra került 
a székhely óvoda fejlesztő szobája. 
Dec. 9- én a sok- sok mosolygó szem-
pár birtokba is vette a helyiséget. Az 
adventi ünnepkör kiteljesedésével 
dec. 19-én a várva- várt karácsony 
is elérkezett. A karácsony természe-
tesen fenyőfa nélkül nem karácsony!  
Köszönjük Kovács Angélának és csa-
ládjának az örökzöldek felajánlását 
és elszállítását mind két óvodába. A 
reggeli órákban a Szegedi látvány-
színház műsorát látogattuk meg a 

Házasságkötő teremben. Visszatérve 
az óvodába, megérkezett a Jézuska 
a csoportokba, és örömmel bonto-
gatta mindenki az ajándékokat. Az 
óvoda és bölcsőde tovább gazda-
godott fejlesztő játékokkal, szakmai 
és gyermekkönyvekkel. A Csákvári 
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde felnőtt 
közösségének karácsonyát a székhely 
óvodában rendeztük meg. Ezek a pil-
lanatok csak egymásról szóltak, a kö-
tetlen beszélgetésekről, a felfokozott 
hangulatú ünnepi várakozásról.  A 
finom hidegtálakról Kiss László gon-
doskodott, melyet nagyon szépen 
köszönünk.

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani az egész éves támogatásáért és 
segítségnyújtásáért Csákvár Közös 
Önkormányzati Hivatalának és Illés 
Szabolcs polgármester úrnak! Kívá-
nok minden kedves Családnak sze-
retetben, örömökben, egészségben, 
sikerekben gazdag Boldog Új Évet!

Lancer- Szabó Mónika
intézményvezető

Kedves Olvasóink!
A csákvári Floriana Könyvtár előreláthatólag

2019. december 21-től 2020. január 31-ig
költözés miatt zárva tart.

Nyitás: 2020. február 4. kedd
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Kiadó:  Csákvár Város 
és Bodmér Község Önkormányzata
Szerkesztőség: Floriana Könyvtár

Csákvár Széchenyi utca 8.
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:

Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit

Szerkesztő bizottság  külsős tagjai:
Magyar Diána

Majorné Kiss Mónika
Némedi István

Szakál Borostyán
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: január 31.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása. Tel.: +36-70-548-1602

Székesfehérvári általános és közép-
iskolában tanító magyar-történelem 
szakos tanár vállal magyar nyelv, iro-
dalom és történelem magánórákat 
az 5-12. évfolyam számára. Korrepe-
tálás, pótvizsga, közép- és emeltszin-
tű érettségire való felkészítés.
tel.: 06-20-261-9337

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Bogács Bélánét utolsó útjá-
ra elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek.
Köszönetet mondunk a Katolikus 
Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon 
dolgozóinak odaadó munkájukért.

Gyászoló család

Hirdetések

APRÓHIRDETÉS

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

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

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!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

2020. febr. 25-én (kedd) 18:30 
órai kezdettel gépjárművezetői 
tanfolyam indul a könyvtárban.

 Információra ajánljuk a
www.stift90.hu 

honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni 

az 582-310/51 telefonszámon, 
vagy személyesen a könyvtárban 

lehet.
KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%
VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%

SEBÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Szabó Károly
Sebész főorvos

Csákvár Egészségház
Rendelési idő: péntek 8 -10 óra

Telefonos előjegyzés:
06-30/8461387

(Bordáné Marika)

• Általános sebészeti műtétekről konzultáció
• Kisműtétek elvégzése helyi érzéstelení-
tésben (anyajegy, szemölcs, benőtt köröm, 
bőrkeményedés, zsírmirigy, verejtékmirigy, 
bőrtályog)
• Kiskiterjedésű visszér injekciós kezelése
• Aranyér gyűrűzése, lábszárfekély ellátása

ÚJ ÜGYVÉD CSÁKVÁRON
KATONÁNÉ DR. VENGUSZT BEATRIX 
ügyvéd és munkajogi szakjogász, adószakértő
8083 Csákvár, Jókai utca 7.
Tel.: +36-20-291-5632  Web: www.katonane.hu
Szakterületek:

• családjog (házasság felbontás, gyermekelhelyezés és –tartás)
• munkajog (munkavállalók, munkáltatók, érdekképviseletek is)
• büntetőjog (gazdasági és közlekedési ügyek)
• ingatlanokkal kapcsolatos ügyek 
• öröklési ügyek 
• kártérítési és biztosítási ügyek
• adószakértés, adótanácsadás

Szerződések, okiratok készítése, képviselet peres eljárásokban.

Tisztelettel várom régi és új ügyfeleim jelentkezését!

BÉKE-BÍRÓ Bt.
8083 Csákvár, Jókai utca 7.
06-20-388-0625

IGAZSÁGÜGYI KÖZVETÍTÉS

Permegelőzés
Konfliktusok békés rendezése
Perekben egyezség kialakítása

SZAKTERÜLETEK

• házassági, gyermekelhelyezési, 
   gyermektartási ügyek
• házastársi, élettársi 
   vagyonközösség megosztás
• öröklési ügyek
• kártérítési ügyek
• fizetési kötelezettségek teljesítése
• munkaügyi, munkahelyi 
    konfliktuskezelés
• gazdálkodó szervezetek közötti 
   szerződés teljesítési ügyek

Az ügyeket jogász-mediátor és 
coach bevonásával intézzük.

 „Adj esélyt a békének!” 
/John Lennon/

Tervezett ideje január vége, 
február első fele 

Terveinket és a rendezvényt 
csak az időjárás kedvezőtlen

alakulása hiúsíthatja meg.
További információt 

a facebookon, 
plakátokon 

és szájról szájra 
terjesztjük!

 

Tisztelt Vásárlóink! 

 

 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, üzletünk nyitva tartása 
2020. január 01-től az alábbiak szerint módosul: 

 
Elérhetőségeink: 

 Csákvár +36-22-254-329  Lovasberény +36-22-456-016 
 

 borobertakft@gmail.com 
 

A fentiek a Csákvári és Lovasberényi  
telephelyünkre egyaránt vonatkoznak. 

Köszönjük megértésüket! 

Boro- Berta Kft.  

• Szombaton ZÁRVA tartunk, ezért pénteken 
hosszabbított nyitva tartás lesz igény szerint 

Kérjük, a hétvégi anyagszükségleteket 
e szerint rendeljék meg. 

 Hétköznapokon a megszokott nyitva tartással 
várjuk kedves Vásárlóinkat. 

 


