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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának hírei.

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

„Újságíró kerestetik” című pá-
lyázatra érkezett legjobb cikk 
Hallók Éva tollából.

Csákvári szervezetek és város-
unkban működő felekezetek 
listája, melyek számára az adó 
1%-a felajánlható.

Csákvár Város Önkormányzata szerve-
zésében január 21-én a városi kultúrte-
remben ünnepi műsorral emlékeztünk 
meg a Magyar Kultúra Napjáról. Köl-
csey Ferenc 1823. január 22-én fejezte 
be a Himnusz szövegének megírását, 
melynek emlékére 1989 óta ezen a 
napon ünnepeljük a magyar kultúrát, 
ezzel felhívva a figyelmet kishazánk 
tárgyi és szellemi értékeire. 

A rendezvényt Illés Szabolcs, Csákvár 
Város polgármestere nyitotta meg kö-
szöntő beszédével. Ezt követően az 
Esterházy Móric Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola alsó ta-
gozatos dráma szakkörösei mutatták 
be „Beszélgessünk!” című szerkesz-
tett műsorukat. A diákok színvonalas, 
kedves műsorát színpadra alkalmazta 
és rendezte felkészítő tanáruk: Czvikli 
Imréné, akinek munkáját virágcso-
korral köszönte meg a városvezetés. 
Folytatásként Kovács Alexa, 6. b osztá-
lyos tanuló mondott verset Némediné 
Varga Judit felkészítésével, akit szintén 
virágcsokorral jutalmaztak. Dr. Szikora 
János, a székesfehérvári Vörösmarty 

A magyar kultúrát
ünnepeltük

Színház igazgatója ünnepi beszédében 
osztotta meg személyes történetét és 
a kultúrával kapcsolatos gondolatait, 
érzéseit a megjelentekkel. 

Az ünnepség keretében Csákvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te „Csákvár Ifjúsági Díja” kitüntető cím-
ben részesítette Möntör Máté Lászlót, 
aki jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem harmadéves hallgatója 
jazz-gitár művész és gitárpedagógus 
szakon. „Kitartásáért, szorgalmáért, 
önálló céljaiért tett nagy munkájáért 
alkalmas e díj elnyerésére.” – szólt az 
indoklás. A Magyar Kultúra napi ün-
nepség Balogh Attila, Gelle László és 
Homoki László „Kifordítva” című mű-
sorával ért véget, melyben ismert és 
kevésbé ismert dalokat, verseket mu-
tattak be hol prózai előadásban, hol 
zenével kísérve, dal formájában. A 
Szózat közös eléneklése után minden 
megjelent szép élményekkel tért haza 
a rendezvényről.

Szakál Borostyán
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Testületi összefoglaló – Csákvár

Képviselő-testületi 
hírek – Bodmér

Felhívás

Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2017. január 31. 
napján tartotta idei első munkaterv 
szerinti rendes ülését, amelyen – a két 
ülés között végzett munkáról és a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentés tudomásul vétele után 
– sor került az új egészségügyi alapel-
látási rendelet elfogadására. Majd a 
rendeletalkotást folytatva, jóváhagy-
ták a képviselők az önkormányzat és 
intézményei 2017. évi költségvetését, 
a kapcsolódó stabilitási és éves közbe-
szerzési tervről szóló határozatokat.

A tavalyi évben megkezdett rendelet-
felülvizsgálat újabb lépéseként, tekin-
tettel a törvényi szintű felhatalmazó 
rendelkezések hatályon kívül helyezé-
sére, hatályon kívül helyezte a képvise-
lő-testület:

● a helyi hulladékgazdálkodási 
tervről,

● a 2013. évi zárszámadásról és
● a hangosító berendezések szó-

rakoztató- és sportlétesítmények helyi 
zajvédelmi szabályainak megállapítá-
sáról szóló helyi rendeletet, továbbá 
módosította:

● az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról,

● a képviselő-testület tagjai, a bi-
zottságok nem képviselő tagjai és a 
tanácsnok tiszteletdíjáról, természet-
beni juttatásáról és költségtérítéséről, 
valamint

● az önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendeletét.

Tájékoztató hangzott el ezután a helyi 
sajtó és média tevékenységről, illetőleg 
az önkormányzat által benyújtott és fo-
lyamatban lévő pályázatokról. Döntés 
született a polgármester 2017. évi sza-
badság ütemezésének jóváhagyásáról 

és cafetéria juttatásáról, a kárpátaljai 
gyermekek Bicske Város Önkormányza-
ta szervezésében – Csákvár támogatá-
sával – megvalósított táboroztatásáról 
szóló beszámoló elfogadásáról. Hatá-
rozatot hozott a képviselő-testület ar-
ról, hogy hét környékbeli településsel 
konzorciumban, önkormányzatunk ve-
zetésével pályázat benyújtására kerül 
sor az EFOP-1.5.2.-16 „Humán szolgál-
tatások fejlesztése térségi szemlélet-
ben” elnevezésű pályázati kiírásra.

Az ülés nyilvános részének végén dön-
töttek a képviselők:

● a Vértes utca tulajdoni viszonyai-
nak rendezéséről,

● a Csákvári Önkormányzati Társu-
lás Társulási Megállapodásának V. mó-
dosításáról,

● a településrendezési eszközök fo-
lyamatban lévő módosításához kapcso-
lódó véleményezési eljárás lezárásáról.

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2017. január 25. 
napján tartotta első idei, munkaterv 
szerinti ülését. Az ülés elején elfo-
gadták a képviselők az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatát 
módosító rendeletet, majd a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról 
és a két ülés között végzett munkáról 
szóló jelentés tudomásul vételéről ha-
tároztak. Utóbbi napirend keretében 
olyan határozatot fogadott el a tes-
tület, amelyben kinyilvánította, hogy 
a házi segítségnyújtás ellátására mi-
előbb feladat-ellátási megállapodást 
kíván kötni a Magyar Pünkösdi Egyház-
zal. 

Ezután a 2017. évi költségvetés, az ah-
hoz kapcsolódó stabilitási határozat, 
az éves közbeszerzési terv és a Csák-
vári Közös Önkormányzati Hivatal költ-
ségvetése elfogadásával folytatódott 
az ülés. Döntöttek a képviselők arról, 

Tisztelt Bodméri Lakosok !

Ismételten felhívjuk a figyelmüket, 
hogy az ingatlanok előtti közterü-
letek rendben tartása minden eset-
ben az ingatlan tulajdonosának, ke-
zelőjének, használójának a feladata. 

Téli időszakban különösen a hó és 
síkosság mentesítéssel lehetővé kell 
tenni a gyalogos közlekedést, vala-
mint, hogy az ingatlanok bejáratait 
a szolgáltatók balesetmentesen 
meg tudják közelíteni. 

Tavaszi, nyári és őszi időszakban 
gondoskodni kell a területek taka-
rításáról, az árkok, átereszek kar-
bantartásáról, a zöldfelületek  rend-
szeres nyírásáról, gallyak, falevelek 
összegyűjtéséről, melyeknek elszál-
lításáról a szolgáltató gondoskodik. 

Az időpontokról külön tájékoztatni 
fogjuk a lakosságot. 

Járművekkel, mezőgazdasági eszkö-
zökkel zöldfelületre ráhajtani csak 
indokolt esetben, külön engedéllyel 
lehet. Járművekkel csak a KRESZ 
szabályai szerint lehet megállni, 
parkolni. Járdán, vagy járda mellett 
járművet vagy bármely más esz-
közt, anyagot vagy növényt -, amely 
a gyalogos közlekedést zavarja vagy 

A nyilvános ülés utolsó napirendi pont-
jaként tudomásul vette a képviselő-tes-
tület a Pénzügyi és Jog Bizottság elnöke 
– képviselők, bizottsági tagok és hozzá-
tartozóik vagyonnyilatkozat tételi köte-
lezettsége teljesítésével összefüggő be-
számolóját. Végül zárt ülés keretében 
döntés született ingatlanvásárlásról 
és a településközpont fejlesztést meg-
alapozó tervek mielőbbi elkészítetése 
érdekében generáltervezői pályázat 
kiírásáról.

A képviselő-testület nyilvános ülésén 
készült felvétel a Csákvári TV-ben látha-
tó, míg a nyilvános ülés jegyzőkönyve 
az önkormányzat hivatalos honlapján 
(www.csakvar.hu) olvasható.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

hogy az éves belső ellenőrzési felada-
tokkal Kiss István egyéni vállalkozót 
bízza meg az önkormányzat. Majd a 
törvényi változásokra tekintettel dön-
tés született a polgármester és alpol-
gármester tiszteletdíjáról, költségtérí-
téséről.

Tudomásul vette a képviselő-testület 
a kárpátaljai magyar fiatalok Bodmér 
Község Önkormányzata által támoga-
tott – Bicske Város Önkormányzata 
szervezésében megvalósított – tábo-
roztatásáról szóló beszámolót, jóvá-
hagyta a vis maior pályázat megvaló-
sítójával kötendő generálkivitelezői 
szerződést, és döntött közterületnév 
pontosításról. Végül elfogadta a képvi-
selő-testület a területi védőnői ellátás 
aktuális helyzetéről szóló beszámolót.

Balogh István
polgármester

akadályozza – elhelyezni nem sza-
bad. 

Kérjük a járművek tulajdonosait, 
hogy azok tárolását lehetőleg in-
gatlanjaikon belül oldják meg, téli 
időszakban a közutak hó és síkos-
ság mentesítését, nyári időszakban 
a fűnyírást ne akadályozzák. 

Tájékoztatjuk továbbá a lakossá-
got, hogy önkormányzati ügyek-
ben Bodméron kedden 8.00-12.00 
óráig Járási Hivatali ügyekben 
10.00-12.00 óráig, telefonon a (22) 
354-095 számon lehet tájékozód-
ni vagy ügyet intézni. Csákváron 
pedig a Közös Önkormányzati Hi-
vatalban (telefon: (22) 582-310) 
hétfőn 08.00-12.00 óráig, szerdán 
08.00-17.30 óráig, csütörtökön 
08.00-12.00 óráig van ügyfélfoga-
dás. Kedden és pénteken az ügy-
félfogadás szünetel. 

Bodmér polgármestere hétköz-
nap 08.00 órától 16.00 óráig a 
06-20/344-6240 számon fogad 
számkijelzéses hívást. Sürgős, ha-
laszthatatlan ügyben ettől eltérő 
időpontban is fogad hívást. Kifeje-
zett kérése a polgármester úrnak, 
hogy önkormányzati ügyekben la-
kás magántelefonján sem őt, sem 
családját ne zavarják. 

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző
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Az élesztőt a cukros tejben felfuttatjuk, majd a liszttel, sóval, vajjal együtt pár 
perc alatt készre dagasztjuk. Két részre osztjuk, amit vékonyra kisodrunk, és 
négy egyenlő részre vágjuk. Az így kapott háromszögeket 
a hosszabbik vége felől feltekerjük és kiflivé formázzuk. 
Sütőlapra helyezzük, megkenjük egy kevés tejjel. Lehet 
rá szórni durva szemű sót, szezámmagot, fokhagymaport. 
Előmelegített, kb. 200 fokos sütőben (alsó-felső sütés) 15 
perc alatt aranybarnára sül. Elvileg elég neki annyi kelés, 
ameddig a sütő felmelegszik, de ha van időnk a megformá-
zott kiflit a sütőlapon egy kicsit tovább keleszteni, nem rontjuk el vele. SzHZs

Várjuk kedves olvasóink bevált fényképes receptjeit minden hónap elsejéig 
a Csákvári-Bodméri Hírmondó e-mail címére: hirmondo.csakvar@gmail.com.

Örömmel tudatjuk, hogy megérke-
zett...

2017. január 18-án Minárik Gergő a 
Vajda János utcába,
2017. január 24-én Dobosi Bella a 
Szabadság utcába.

Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

Családok 
Átmeneti Otthona
A Katolikus Szeretetszolgálat Csalá-
dok Átmeneti Otthonát indít Csákvá-
ron a Széchényi utca 15. szám alatt. 
Az intézmény a Katolikus Szeretet-
szolgálat Szent Vince Otthonának te-
lephelyeként fog működni.

Csákvár városa és a Katolikus Sze-
retetszolgálat összefogásával, az 
önhibájukon kívül nehéz helyzetbe 
került, lakhatási problémákkal küz-
dő gyermekes családok kaphatnak 
segítséget.

„Intenzív, személyre szabott támoga-
tás a család minden tagjának”. Ebben 
az egy mondatban foglalható össze a 
Családok Átmeneti Otthonának kül-
detése.

A szolgáltatás tehát nemcsak ide-
iglenes menedéket, hanem célzott 
szakmai segítségnyújtást is jelent az 
érintettek számára. A közösségi kap-
csolatok megerősödésével a meg-
billent egyensúly helyreállítható, 
amivel új lehetőségeket teremtünk 
nemcsak az érintett gyermekes csa-
ládok, hanem a település számára is.

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvári Iskola Tanulóért Alapítvány  18485842-1-07
Csákvár Kempo HSE    18491380-1-07
Csákvári Tűzoltó Egyesület   18484009-1-07
Csőváz Kerékpáros Sportegyesület    18596887-1-07
Esterházy Általános Iskola és Zeneiskola Kulturális és Sport Egyesülete
      18486946-1-07
Floriana Könyvtár    15365965-1-07
Polgárőrség     18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány  18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evangélikus gyülekezet) 18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület     18480098-1-07
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület   18024588-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület  18501616-1-07

A városunkban működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyarországi Evangélikus Egyház

Véradás

Szeretettel várunk
minden régi és új véradót

2017. március 7-én 
kedden

13:00 és 18:30 óra között 
az általános iskolában 

véradásra.
„Adj vért és ments életet!”

Iskolai versenyeink
Pesovár Ferenc népdaléneklési verseny területi fordulójában Lovasberény-
ben a megyei döntőbe jutott

szólóban: Pausch Kamilla 7.a és Magyarics Fanni 7.a
duettben: Pausch Napsugár - Magyarics Botond 4.a
csoportban a Dalos pacsirták: Dravicz Tamara, Magyarics Fanni, Pausch 

Kamilla 7.a, Tamás Kinga 8.a

Jártak már a budapesti Opera-
házban? Nekünk kilencünknek meg-
adatott a lehetőség.

Advent 4. vasárnapján az önkor-
mányzat kisbuszával Márti néni és 
a kilenc zeneiskolás elutazhattunk 
Budapestre egy jutalom előadásra. 
Megérkezésünk után megcsodáltuk 
az Operát kívülről, belülről. Finom 
reggelivel vártak minket. A reggeli 
elfogyasztása után izgatottan vártuk, 
hogy elkezdődjön az előadás. Csaj-
kovszkij Diótörőjében gyönyörű ba-
lettet láttunk, hallottunk. Az élményt 
fokozta, hogy az első sorban ültünk, 
ahonnan még a zenekart és a kórust 
is láthattuk. Sokunknak tetszett a 

Operában
cseleszta hangja, és észrevettünk 
más különleges hangszert is. Nekem 
nagyon tetszettek a babák és a hópi-
hék táncai. A két felvonásos előadás 
alatt nagyon gyorsan elrepült az idő. 
A meglepetéseknek ezt követően 
sem lett vége. A szervezők ajándék-
kal búcsúztak minden gyerektől. Vi-
dáman és élményekkel gazdagon tér-
tünk haza. Nekünk már ezen a napon 
megkezdődött a karácsony.

Köszönjük a Dallam Alapítvány-
nak és az önkormányzatnak, hogy 
részt vehettünk ezen a csodás prog-
ramon.

Matern Léna
zongora – néptánc szakos diák

Tudta-e?
Régen az állókát katinak hívták. Ez az 
eszköz készülhetett fából, vagy nádból. 
Innen ered a mondás, miszerint: „Áll, 
mint katiban a gyerek.”

Házi kifli
Hozzávalók:
35 dkg liszt
2.5 dl tej
2.5 dkg friss élesztő
2.5 dkg vaj v. margarin (olvasztva)
1 teáskanál cukor
1 teáskanál só
+ 1-2 evőkanál tej

Recept
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Képünk van róla

A II. világháborúban a Don-kanyar-
nál elesett 2. magyar hadsereg több, 
mint 40 ezer katonája közül sok Fejér 
megyei áldozat volt. Ennek, a szörnyű 
veszteségnek és hősi halálnak idén a 
74. évfordulója alkalmából a Vértesi 
Erdő Zrt. ünnepi megemlékezést tar-
tott Vérteskozma mellett, a Kaszap 
kútnál lévő kettős keresztnél. A ren-
dezvényen a környező települések 
polgármesterei, önkormányzati képvi-
selők, egyesületek, civil szervezetek, 
magánemberek és az áldozatok leszár-

mazottai voltak jelen. A Himnusz meg-
hallgatása után Kocsis Mihály, a Vértesi 
Erdő Zrt. vezérigazgatója köszöntötte 
a megjelenteket. Ezt követően Verse-
ghy-Herczeg Balázs tolmácsolásában 
hallhattuk Antóni Sándor: A Don-ka-
nyarnál című versét. Az ünnepi beszé-
det Harrach Péter országgyűlési képvi-
selő, a KDNP frakcióvezetője tartotta, 
majd Spergelné Rádl Ibolya, Gánt Köz-
ség polgármester asszonya mondta el 
megemlékező gondolatait, majd Illés 
Szabolcs polgármester úr szónokolt. A 
Magyar Honvédség Tartalékosok Szö-
vetsége Hagyományőrző Tagozatának 
képviseletében vezetőjük, Jásdi Ba-

lázs szólalt fel a túlélőkre emlékezve. 
A háborúban elesettekért, elhunyta-
kért Ugrits Tamás, a Székesfehérvá-
ri Egyházmegye Püspöki Irodájának 
igazgatója mondott imát. A rendez-
vény koszorúzással ért véget, melyen 
a megjelent szervezetek, egyesületek, 
vendégek tiszteletüket és hálájukat fe-
jezték ki az elesett honfitársaink előtt. 
Befejezésként a Magyar Tartalékosok 
Szövetségének Hagyományőrző Tago-
zata díszlövést adott le egy korabeli 
páncéltörő ágyúval. A megemlékezés a 
Szózat és a Takarodó meghallgatásával 
ért véget. Az eseményről a Magyar Te-
levízió is tudósított.

Szakál Borostyán

A doni áttörés 

74. évfordulója

Hosszú idő után először volt téli 
sportolásra alkalmas jég a csákvári 
Nagyréten, melyet sokan kihasznál-
tak az elmúlt hideg időszakban. Ki-
csik és nagyok már évek óta járnak 
ide korcsolyázni. Iskola után nincs is 
ennél mókásabb tevékenység a sza-
badban.

Január utolsó szombatján Cservenka 
Géza, Kiss Lászó és Györök Béla 
spontán kezdeményezésére  még 
nagyobb lett a kinti móka, ugyanis 
az idelátogatókat forró tea, zsíros ke-

Zenés csúszkálás a Nagyréten JÓTÉKONYSÁGI BATYUS BÁL
nyér, gulyás, no és zene várta. A száj-
ról-szájra terjedt hír hallatán közel 
300 fő gyűlt össze a természet adta 
„jégpályán”.

A farsangi időszak Vízkereszttől hús-
hagyó keddig tart. Ezt az időszakot 
használják ki az emberek mulato-
zásra, táncolásra. Így történt ez a 
katolikus egyházközség által szer-
vezett farsangi bálon is, amelyet 
2017. január 28-án a Szanatórium 
Kultúrtermében tartottak. A Kesző 
együttes szolgáltatta a talpalávalót, 
amelyre Kemenes Anna vezetésével 
kicsik és nagyok tanulhatták a külön-
böző tánclépéseket. Jó hangulatban 
telt az este, melyről többek között 
Lakiné Marika, népi mesemondó 

is gondoskodott. Két népmesével 
gazdagodtunk, melynek megjelení-
tésébe a hallgatóságot is bevonta. 
Volt is nagy kacagás! Hegyessy Luca 
és Barasevich Bori gyönyörű hangja 
tette emlékezetessé ezt a jól sikerült 
estét.
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Képünk van róla

Kovács László Pál, a csákvári múzeum megalapítójának gyűjtőmunkáját bemutató kiállítás nyílt a Csákvár Emlékházban, amit dr. Demeter Zsófia történész nyitott 
meg.  Az ünnepségen a Református Egyház fiataljai adtak műsort. A kiállítás március közepéig megtekinthető. 

A Csákvári Lovasbarátok Köre által 
szervezett emléktúrán 5 meghívott 
egyesület is részt vett: a Székesfe-
hérvári Huszárok, a Vértes Történel-
mi Egyesület, a Vértesboglári Lovas 
Klub, a Kisbéri Lovas Polgárőrök és a 
Budapesti XIX. Miklósa Huszárezred. 
Az alábbi 15 településről 33 lovas 
vett részt a megemlékezésen.

Székesfehérvár, Pákozd, Gánt, Vér-
tesboglár, Oroszlány, Kápolnásnyék, 
Nadap, Csákberény, Szár, Csákvár, 
Gárdony, Jenő, Újbarok, Csősz, Bu-
dapest.

„1945. január végén indult meg a 
Dunántúlon a nagy német páncélos 
erőkkel a Budapest felmentését cél-
zó támadás. Az 1. Huszár hadosztály 
a kapott parancs szerint csatlakozott 
a támadáshoz. Soraikban küzdött a 
méneskar feladat és ló nélkül ma-
radt huszárjaiból és tisztjeiből 1944. 
augusztusában szervezett, három 
századból álló un. méneskari lövész-
osztály is.

 Ez volt  a magyar huszárok, - mint 
fegyvernem - utolsó nagy csatája.  A 
4700 fős, 9 zászlóaljnyi erőt és a 9 tá-
bori tüzérüteget számláló hadosztály 
rövid csallóközi újjászervezését kö-
vetően 1945. január 10-től kapott is-
mét hadműveleti feladatokat. Orosz-
lány községben gyülekeztek, az első 
elérendő cél az orosz vonalat áttörve 
a Vértes déli kijáróinak kézbevétele 
volt. A hadosztály arcvonala ekkor a 
Vértes hegység erdőségeiben nagy 
kiterjedésben Gánt - Vérteskozma 

- Tatabánya vonalban húzódott, me-
lyet a rendelkezésre álló elégtelen 
erőivel és a magyar 23. gyaloghad-
osztály részeivel csak támpontszerű-
en tudott megszállni.

A támadás január 28-án indult meg, 
méteres hóban, igen nagy hidegben. 
A huszár hadosztály az ellenség ke-
mény ellenállását megtörve Kőhá-
nyás pusztát közelharcban foglalta el.  
A további előretörés a terep és időjá-
rás viszonyok miatt kegyetlen ember-
ember elleni küzdelem volt. Szurony-
nyal, rohamkéssel és kézigránáttal 
kellett a  szívósan védekező oroszo-
kat lépésről-lépésre visszaszorítani, 
fától-fáig. Hosszas véres küzdelem 
után kiértek az erdőből a 389 m-es 
Kotlóhegyre, többségükben a 4. Ha-
dik huszárezred huszárjai Koltay Zol-
tán százados parancsnoksága alatt. 
Harc közben igen nagy veszteséget 
szenvedtek, a századoknak csak ma-
radványai voltak. Az egyetlen meg-
maradt századparancsnok a 4/3-as 
méneskari lövész század parancsno-

KOTLÓ HEGYI CSATA
72. ÉVFORDULÓJÁN

ka, Kenessey Miklós főhadnagy volt. 
A legénységben is kb. 50 %-os volt a 
veszteség.  Ennek ellenére a magas-
latot három napon át tartották az 
erős orosz ellentámadásokkal szem-
ben.  Még arra is volt erő, hogy Wack 
Géza tartalékos zászlós szakaszával 
bravúros és merész felderítő vállalko-
zással benyomuljon Csákvárra, nagy 
rémületet okozva a szovjet erőknek. 
A zászlós maga három orosz Sher-
man harckocsit lőtt ki páncélököllel. 
A hegyen tomboló harc hevességét 
mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
a veszteséglisták szerint egy huszár 
hősi halottra 27 orosz katona jutott. 

Még egy hős huszár:
Marjai Tamás 4. huszárezredbeli 
hadnagy kitűnt a harcokban bátor-
ságával Kőhányás pusztánál, majd 
Nagybükknél, ahol folyamatosan 
rohamozta szakaszával az orosz vé-
delmet, nem hagyva időt az újraszer-
veződésre. Elsőnek ért szakaszával 
a Kotló hegyre, miközben négy, ne-
hézfegyverrel megerősített támpon-

tot küzdött le. A visszavonulás során 
súlyosan megsebesült. A dermesztő 
hidegben keze-lába lefagyott. Ilyen 
állapotban, öt napon át étlen, szom-
jan, a nagy vérveszteségtől teljesen 
elgyengülten, hófúvásban, méteres 
hóban, hegyről-hegyre csúszott-kú-
szott Marjai hadnagy az orosz védő-
állásokon át, amíg saját csapataihoz 
visszatért. A fagyás következménye-
ként majdnem összes ujjainak ízét, 
és mindkét lábát térden alul csonkol-
ni kellett.

Marjai Tamás hadnagy a hőslelkű, 
minden áron győzni akaró, meg nem 
alkuvó magyar honvéd huszártiszt 
példáját testesítette meg. 

Miután a magaslaton lévő erők meg-
győződtek arról, hogy be vannak ke-
rítve, és felmentő támadásra számí-
tani nem lehetett, elhatározták, hogy 
kitörnek a gyűrűből. Élelem és lőszer 
nélkül, közelharcban kellett a harcot 
felvenni. Január 31-én hajnalban in-
dultak el visszafelé. Koltay százados 
vezette a kitörés élét. A harc közben 
a méneskari század teljesen felmor-
zsolódott.  A kitörés után csak a szá-
zadparancsnok, Kenessey főhadnagy 
meg Papp István törzsőrmester és ti-
zenkét huszár érte el a saját vonalat.

Így a huszárok a Vértes hegység kele-
ti részéről visszaszorultak, az alakulat 
azonban még február első felében is 
eredményes harcot folytatott a szov-
jet csapatok ellen.”

(Papp György beszédéből)
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Eseménynaptár
2017.1.1. – 2017.2.28.

VÁROSI ESEMÉNYEK
FEBRUÁR
8.     14.00    Asszonyfarsang ● Csákvár Emlékház
8.     18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Kunstár Béla és Kassai Viktor: Dániában jártunk
10.                  Szalai Károly: 150 éve történt - A kiegyezés ● Csákvár Emlékház
15.  18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Tamás Péter: A vizimalmok múltja és jelene
17.  8.00 és 15:00    Iskolai farsang ● Esterházy Iskola
17.  16.00     dr. Lukács László: Farsangi  népszokások ● Csákvár Emlékház
20.  18.00    Csák est ● Csákvár Emlékház
22.  18.00    Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Viszló Levente: Csákvár környékének vízjárása történelmi léptékben
Információ:
Pro Vértes Nonprofit Zrt., 8083 Csákvár, Kenderesi u.
Tel.: 22/354-420
e-mail: provertes@provertes.hu
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

24.   16.00    Gelencsér  József: Népszokások ● Csákvár Emlékház
Szerenád-fáklyás zene-macskazene Bécsben - Budán - Csákváron

MÁRCIUS
3.    16.00      Hujber Edit: Esterházyak ● Csákvár Emlékház
4.    19.00      Tavaszköszöntő bál ● Sportkombinát
10.  16.00      dr. Demeter Zsófia: Szilárd Gyula élete 
                          Esterházy család mezőgazdasági tevékenysége ● Csákvár Emlékház
14.  12.00     Honvéd sírok koszorúzása ● Temető
15.                   Március 15-i ünnepség ● Esterházy Iskola
17.   10.00     Madarak és fák napja területi forduló ● Geszner-ház
17.   16.00      Lakat T. Károly: Esterházy fiúk-Péter, Márton ● Csákvár Emlékház
18.     9.00     Tavaszi Csák Nap ● Életfa (nagyhegyi dűlőút vége)
18.   16.00     Zsombolyai Mária festőmű-vész kiállítása ● Csákvár Emlékház
24.   16.00     Faragó József: Az Esterházy család majki évei ● Csákvár Emlékház
31.   16.00     Ugrits Tamás: Kereszténység  ünnepei  ● Csákvár Emlékház

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:  hétfő-péntek  09.00 – 13.00
Telefon 30-3323706, (22) 354-369

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

FEBRUÁR
február 12. évközi 6. vasárnap
február 19. évközi 7. vasárnap
február 26. évközi 8. vasárnap. Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára.

MÁRCIUS
március 1. hamvazószerda a nagyböjti idő kezdete, szigorú böjti nap
március 5. nagyböjt 1. vasárnapja
március 12. nagyböjt 2. vasárnapja

Péntekenként, este 7-kor a plébánián vesperást, Bibliaolvasást és magyará-
zatot tartunk. Mindenkit szeretettel várunk.

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

Gere Gábor József lelkipásztor szolgálatba való beiktatása 2017. március 
12.-én 15 órától lesz a csákvári református templomban. Szeretettel várjuk 
erre az ünnepi alkalomra a csákváriakat!

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

Evangélikus  Egyház
FEBRUÁR
10. 16.30  Bibliaóra (péntek)
12. 11.00  Istentisztelet (vasárnap)
                       Házassági fogadalmak megerősítése, házasok megáldása
15. 18.00  Férfikör (szerda)
17.  16.30  Bibliaóra (péntek)
19. 11.00  Istentisztelet (vasárnap)
24. 16.30  Bibliaóra (péntek)
26. vas. Istentisztelet

MÁRCIUS
3. 16.30  Bibliaóra (péntek)
5. 11.00  Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
5. 17.00   Zenés áhítat – Kodály népzenei emlékkoncert

Február hónap igéje:
Jézus mondja: „Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok: Békesség ennek 
a háznak!” (Lukács 10, 5)

Február
Február
Február

Február
Február
Március
Március
Március

13. h.
16. cs.
20. h.

23. cs.
27. h.
2. cs
6. h.
9. cs.

18:00
18:00
18:00

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

Író-olvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal
A Dunántúl helyi védett területei
A Duna-Tisza köze és az Északi középh.
helyi védett területei
Iskolai farsang
Iskolai farsang (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
A Tiszántúl helyi védett területei

Csákvár-Gánt Tv
F E B R U Á R  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A Csákvári Evangélikus Egyházközség létrehozta a „SZIKLAVÁR” ALAPÍT-
VÁNYT a csákvári gyülekezet életének támogatására. Kérjük, támogassa 
adója 1%-val Alapítványunkon keresztül is egyházi szolgálatunkat!
A „SZIKLAVÁR” ALAPÍTVÁNY adószáma: 18025338-1-07

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017-ben is várja az adó egy száza-
lékának felajánlásait, társadalmi szolgálatának végzésére, az evangé-
likus oktatás- és nevelés, azaz óvodáink és iskoláink  támogatására. 
További cikkek: http://egyszazalek.lutheran.hu . 
Köszönjük támogatását.
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
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Első emlékmorzsám róla: trianoni 
megemlékezés a Vaskapuban, a szín-
padon áll egy jó kiállású fiatalember 
bocskaiban, bajuszosan, hosszú haja 
hátul összefogva. Megtudtam, ő vi-
téz Versegi-Herczeg Balázs. Hűha!

  Második kép: ugyanő paraszting-
ben, sujtásos nadrágban, tarsolyo-
san, családostul - feleség, két kis 
gyermek, harmadik pocakban - az 
Életfa mellett egy tűzszertartáson.

Harmadik emlék: befogadó szer, 
melyen Balázs és családja tagja lesz a 
Fehér Oroszlán Szövetségnek.

Negyedik snitt: a körkápolna 
romjai közt harmadik gyermekük, 
Buda névadó szere egy tavaszi nap-
fordulókor.

Ötödik jelenet: pusztabusszal ki-
rándulunk rokonok, barátok, és már 
Balázsék is velünk jönnek.

Hatodik: helyszín a Vadászkápol-
na, 2. Csáknap, barátok, akik már 
Csákhad néven szorosan összetarta-
nak, és vendégek, és sok nevetés.

Hetedik: Boró és Helka egy régi 
névjegykártyát ad játék közben a 
kezembe, rajta apukájuk neve és 
titulusai Versegi-Herczeg Balázs 
honlapkészítő, oktató, rendszergaz-
da, hitoktató, tanító.

Most Balázséknál kávézunk. Télre 
szakállt növesztett, a haját levágat-
ta, most látom, mennyi ősz hajszála 
van. Felteszem a kérdéseimet: Mit 
jelent a vitézség a 21. században? 
Nagycsaládban éltek és szeretné-
tek még gyermekeket. Miért? Hogy 
kerültetek Pestről Csákvárra? Te 
vagy a megálmodója és motorja a 
Csákhadnak. Mi ihlette? Hogyan let-
tél hitoktatóból az ősvallás gyakorló-
ja? Tanítóként végeztél a főiskolán, 
hogyan lettél készletgazdálkodó?Mi 
a legkedvesebb szabadidős elfoglalt-
ságod?

Balázs boldogan megnyílik:
- A vitézi címet felmenőktől lehet 
örökölni, vagy meghívást lehet kap-
ni a vitézi rendtől a nemzetért, a 
rend értékrendje szerint végzett 
tevékenység alapján. A Dél-alföldi 
56-os Vitézi Rendből két barátom 

A számomra legérdekesebb
ember Csákváron
keresett meg, hogy meghívjanak. 
Velük Bösztörpusztán a Magya-
rok Országos Gyűlésére építettük a 
Hétboldogasszony Kápolnát. Több év 
együtt munkálkodás után úgy látták, 
hogy megfelelek a rendjük eszmeisé-
gének. Ez az emberi módon megél-
hető minden napokra való törekvés 
a magyar hagyományok, a magyar 
kultúra fényében. Régen is így éltem, 
ma is, csak most együttműködöm a 
renddel.

  Az, hogy három gyermekkel már 
nagycsaládosnak számítunk, elég 
vicces. Mi ez az ezer éves nyolc gyer-
mekes szaporodási elvhez képest? 
Számomra alapvető emberi érték a 
család. A társadalom legkisebb egy-
sége. Az egyén nem értelmezhető 
önmagában. Még egy évszázaddal 
előbb, ha valaki a rend ellen vétett, 
a családból bárki felvállalhatta akár a 
börtönbüntetést is, amivel kiválthat-
ta családtagját. Ennyire szerves egész 
volt a család. Feleségemmel Anitával 
nyitottan állunk a további gyermek-
áldás elé.

Azt szerettem volna, hogy családunk-
nak emberségesebb, élhetőbb éle-
tet biztosítsak, melyre egy főváros, 
ahonnan érkeztünk, de még egy nagy 
város is egyre kevésbé alkalmas. Mi-
vel szüleink ott élnek,  Bp. 60 km-es 
körzetében kerestünk lakhelyet. 5-6 
évig kérdezgettünk, kirándultunk, 
olvastunk. Pl. nagyon megnyerő volt 
a helyiek összefogásáról szóló újság-
cikk Csákvárról, mikor egyszer a nagy 
havazás elzárta a várost a külvilágtól.

Vonzó volt számunkra a tanyasi élet, 
az önfenntartó település is,  de gon-
dolnunk kellett a gyermekeinkre is, 
hogy választhassanak a városi és vi-
déki  lét között. Jött a táblázatolás! 
Felírtuk a szempontjainkat: közössé-
gi élet, a lakosság lélekszáma (2,5-10 
ezer), a népsűrűség stb. Palócként 
Nógrád megyéhez vonzódtam, de 
a rossz útviszonyok, a munka lehe-
tőségek hiánya és a nemzetiségiek 
miatt lemondtam róla. A Pilist anyagi 
lehetőségeink nem engedték. Fejér 
megyében Csákberény tetszett meg, 
de túl csendesnek találtuk. Csákvár 
nagyon tetszett és mellette szólt a kis 
népsűrűség.

Egy októberi vasárnap kalauzolt ide a 
Fehér útra egy helyi ingatlanos. Be-
leszerettünk leendő telkünkbe. Úgy 
éreztük: ezt kerestük 6 éve! Így ke-
rültünk Csákvárra, először albérlet-
be, amíg építkeztünk.

Az élő közösségek honlapján ismer-
kedtünk össze Györök Bélával. Ő 
említette a Vaskapu Hagyományőrző 
Egyesületet, ami 20. sz-i értékeket 
őriz. Tőle tudtuk meg, hogy van itt 
egy Életfa és egy ősi hagyományokat 
tisztelő közösség, a Fehér Oroszlá-
nok, akiknél éppen most lesz az őszi 
szertűz. Már részt vettem az előké-
születekben és a szeren. Mindkét kö-
zösség befogadott. A beavatást meg-
élni igen jó volt. Kár, hogy sokaknak a 
beavatásról csak a  középiskolai vagy 
katonaságbeli szivatás az élményük. 
Igyekeztem értékes tag lenni, szolgál-
ni. Nekem ezek értékek. És már elér-
keztünk a Csákhadhoz. Gipszben fek-
ve találtam ki. Csákvár felépítésére 
szellemiekben, lelkiekben, amennyi-
re erőnk engedi, gyakorlatban. Saját 
jó szívünk és lelkesedésünk alapján 
saját és környezetünk életét szebbé 
tenni. Ki miben tud segíteni egymás-
nak?

Mindannyiunk épülését szolgálták 
a beszélgetések, a programok (pl. 
Csák-napok).

Az volt a szándékom, hogy a két ha-
gyományőrző közösség együttműkö-
dését erősítsük, ne vesszenek el a 
passzivitásban, hiszen értékmentők. 
Fontos a hatékony információ áram-
lás. Támadásnak van kitéve a család, 
sőt az ember egysége is, ezért is na-
gyon fontos az önszerveződés. Hogy 
a helyi civil életben is jelenjen meg a 
kér közösség véleménye, részt veszek 
a Civil Kerekasztal ülésein is.

A Csákhad attól Csák, attól helyi, 
hogy a Csák nemzetség, a Vértes 
kultúrkincsének, természeti kincse-
inek megőrzésére törekszik emberi 
alapelvek mellett. Attól had, hogy 
egy nagy család - ezt jelenti a palóc 
had szó. Azt jelképezi, hogy bár nem 
vagyunk vérrokonok, de mint egy ősi 
nagycsalád próbálunk együttműköd-
ni.

Felismertem, hogy milyen hatalmas 
és kimeríthetetlen kultúrkincs ma-
gyarnak lenni (lásd több mint 200 
ezer lejegyzett népdalunk van). Szo-
morúsággal tölt el az a tény, hogy a 
magyar emberek többsége sokkal 
jobban ismeri más népek kultúráját, 
mint a sajátját.

Az eredet kutatás, az ok-okozati ösz-
szefüggések feltárása voltak azon 
lépcsőfokok, melyeken eljutottam 
őseink világszemléletéhez, melyet 
kötelességemnek tartok kutatni, 

megélni és megőrizni. Keresztény-
ként próbálom a szeretet belső tör-
vényét megvalósítani a mindenna-
pokban. A hagyományos magyar 
értékrendet megélni a 21. sz-ban.

A munkámról: Amikor tanítóként vé-
geztem a főiskolán, abban az iskolá-
ban, ahova mentem volna dolgozni 
átszervezés miatt nem állt rendel-
kezésemre az állás. Munkát kellett 
keresnem. Ekkorra már közel tíz éves 
informatikai szakmai gyakorlatom 
volt, ennek következtében informa-
tikusként tudtam elhelyezkedni. Tíz 
évig dolgoztam ebben a munkakör-
ben. A következő lehetőség a készlet-
gazdálkodás volt. A tanítást, oktatást 
szívesen művelem iskolai kereten kí-
vül a mai napig is, ha lehetőség adó-
dik rá. 

A legkedvesebb szabadidős elfoglalt-
ságom a családom után a közösség-
építés, -szervezés, és őshagyomá-
nyaink kutatása. 

Mert „Magyarnak lenni büszke gyö-
nyörűség!” (Bakay Kornél)

Hallók Éva

Az elmúlt hónapban meghirdetett „a 
számomra legérdekesebb ember Csák-
váron” témában számos cikk érkezett. 
Ezek közül most Hallók Éva írását  ol-
vashatják.

 A Csákvári – Bodméri Hírmondó 
szerkesztősége és a Floriana Könyv-
tár továbbra is várja korhatár nélkül 
mindazok jelentkezését, akik kedvet 
éreznek az újságíráshoz. Három fordu-
lóban küldhetők be írások a Hírmon-
dó e-mail címére, melybe akár most 
is bekapcsolódhat. A legjobb cikkeket 
megjelentetjük. A következő téma a 
„legérdekesebb csoport”, ami bármi-
lyen közösség bemutatása lehet, klub, 
szakkör, civil szervezet vagy intézmény. 
Az utolsó fordulóban településünk fi-
gyelemre méltó helyszíneit vennénk 
számba. A játék végén eredményt is 
hirdetünk. A legsikeresebb „újságíró” 
értékes könyvutalványt nyer, és tudósí-
tói rangot kap. Beválasztjuk a Hírmon-
dó Szerkesztőbizottságába.
Leadási határidő: március 1.
hirmondo.csakvar@gmail.com
vagy személyes leadás a könyvtárban.

Újságíró
kerestetik!
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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: március 1.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

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

Csákváron, Akadémia út 3. szám 
alatt családi ház eladó.
Irányár: 25 millió Ft.
Érd.: +3620323-0211

Hirdetések

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!

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

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

APRÓHIRDETÉS

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Németh Lászlóné temeté-
sén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 2017. február 21-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.
2016.IV. negyedév adadtai
VSM gyakorlat: 63.16%
VSM elmélet: 68.67%
ÁKO:154.22%

Eladó! Csákvár, Guba-hegyen 2365 
nm telek, (szőlő, gyümölcsfák, ill. 
szántó), 36 nm alapterületű kétszin-
tes tégla épülettel (bútorozva), 15 
nm-es borospincével! A házban ve-
zetékes víz, fűtés van, az elektromos 
hálózat bevezetékezve-szerelvényez-
ve, (de nincs rákötve a hálózatra). A 
telek kerítéssel körbekerített! 
Irányár: 5 200 000Ft Érdeklődni a 30-
238-2053   vagy  22-254-476

JELENTKEZÉS
Masszázs: 

Sáfrán Tamás

06-30/2387-369 
Kézápolás:

Balogh Adél 

06-30/2423-320

Csákvár, Szolgáltató ház

(belső udvar)

Masszázs 
és lágy csontkovácsolás,
kézápolás, 
műköröm építés.


