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Csákvár Város és Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának írásos 
tájékoztatója.

 
Az Esterházy Iskola növendé-
keinek sikerei.

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

Az indoklással ellátott javas-
latokat személyes beadással 
vagy e-mailben 2018. február 
4-ig várják.

A Magyar Királyi 1. Huszárhadosz-
tály 1945. január 15. és március 18-a 
között heves harcokat vívott a Vér-
tes-hegységben. A II. világháború 
magyarországi hadszínterén kevés 
olyan terepszakasz adódott, ahol a 
honvédség alakulatai huzamosabb 
ideig eredményes harcot folytattak 
a megszálló szovjet Vörös Hadsereg 
alakulatai ellen. Ilyen terepszakasz-
nak számított a Vértes-hegység is, 
melynek területén az 1. Huszárhad-
osztály mint az egyetlen magyar lo-
vasseregtest, több mint két hónapig 
tartotta állásait a túlerőben lévő 
ellenséges csapatokkal szemben. A 
4700 fős, 9 zászlóaljnyi erőt és 9 tá-
bori tü-zérüteget számláló hadosz-
tály rövid csallóközi újjászervezését 
követően 1945. január 10-től kapott 
ismét hadműveleti feladatokat. A 
hegység területén folytatott harcte-
vékenységeit többnyire a szovjet túl-
erő által visszaszorított, vagy az ellen 
támadó német kötelékek tehermen-
tesítése céljából hajtotta végre. Elő-
ször a Vértes nyugati részén foglalt 
el védőállást, majd a Székesfehérvár 
és a Balaton között végrehajtott si-
keres német előretöréssel („Konrad 
3” hadművelet) egy időben néhány 
eredményes ellencsapása folytán 
egy ideig ellenőrzése alá került a 
hegység keleti része is. Ezen utóbbi, 
sikeres haditettei nyomán vette bir-
tokba Körtvélyes-, illetve Kőhányás-
pusztát is. E gyéren lakott kis telepü-
lések elfoglalása az ellenség kemény 

ellenállása miatt javarészt közelharc 
árán történt. Szuronnyal, rohamkés-
sel és kézigránáttal kellett a szívósan 
védekező szovjet csapatokat lépésről 
lépésre visszaszorítani. Az 1. Huszár-
hadosztály arcvonala ezt követően 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 támpontsze-
rűen tudott megszállni. Egy ízben 
Wach Géza tartalékos zászlós sza-
kasza bravúros és meglepetésszerű 
felderítő vállalkozása során bejutott 
Csákvárra, s nagy zűrzavart okozott 
az ott elszállásolt szovjet csapatok 
körében. Mivel a hadosztály felmen-
tő vállalkozásai rendre eredményte-
lennek bizonyultak, a Kotló-hegyen 
körülzárt csapatoknak meg kellett 
kísérelni visszafelé áttörni seregtes-
tünk védőállásaiba. A kritikus helyze-
tet a dermesztő hideg is súlyosbítot-
ta. A Vértes-hegység keleti részéről 
visszaszorultak, az alakulat azonban 
még február első felében is ered-
ményes harcot folytatott a szovjet 
csapatok ellen. A szovjet Vörös Had-
sereg 1945. március 18-i nagyarányú 
támadó hadművelete vetett véget a 
hegységben folytatott további ellen-
állásnak, s a hadosztály megmaradt 
állományával a Kisalföld irányába 
szorult ki az ország területéről.

A Csákvári Lovasbarátok Köre  2018. január 27-én 15.00 órai kezdettel
emléktúrát szervez a Kotló-hegyre,

ahol tábortűz-gyújtással emlékeznek a megsemmisült huszárezredre.
A Marjai Emléktúra a gánti Polgármesteri Hivatal elöl indul 12.00-kor.

A fáklyás felvonulás
17 órára érkezik a Huszár Emlékműhöz, (Rákóczi u. vége)

ahol gyertyagyújtással tisztelegnek az elesettek emlékének.

A szervezők várják az emléktúrára jelentkező
gyalogosokat és autósokat.

További információ: 06-20-353-3382

„Kivonat az 52. sz. hu. ho. pcs.-ból. 1945. 
március 1. (részlet)
Marjai Tamás 4. huszárezred állományá-
ba tartozó hivatásos hadnagy fegyverté-
nye
1945. évi január hó 20-30 között a Vér-
tes-hegység visszafoglalásáért vívott 
harcokban bátorságával messze kima-
gasló módon kitűnt...
...Szakasza elsőként ért fel a Kotló-hegy-
re, miközben négy, nehézfegyverrel meg-
erősített támpontot küzdött le.
A Kotló-hegyen az ellenség bekerítette a 
4/1. huszár osztályt. Marjai hadnagy két 
napon át, lőszerutánpótlás nélkül, étlen, 
szomjan, dermesztő hidegben és hóvi-
harban rendületlenül kitartott szakaszá-
val, és egymás után közelharcban verte 
vissza a nyomasztó túlerő meg-megúju-
ló támadásait. A gyűrűből való kitörési 
parancsra szakasza élére állt és elkese-
redett közelharcban áttörte a két nap 
folyamán kiépített orosz védelmi övet. 
Közben szilánkos combcsontlövéssel 
megsebesült, és az orosz védőállás mö-
gött fekve maradt. A dermesztő hideg-

ben keze-lába lefagyott. Ilyen állapotban, 
öt napon át étlen, szomjan, a nagy vér-
veszteségtől teljesen elgyengülten, hófú-
vásban, méteres hóban, hegyről-hegyre 
csúszott-kúszott Marjai hadnagy az orosz 
védőállásokon át, amíg saját csapataihoz 
visszatért.
A fagyás következményeként majdnem 
összes ujjainak ízét, és mindkét lábát 
térden alul csonkolni kellett. Marjai had-
nagy az orosz védőálláson át, míg saját 
csapataihoz visszatér. A fagyás következ-
ményeként, majdnem összes ujjainak ízét 
csonkolni kellett. Marjai Tamás hdgy. a 
hőslelkű, mindenáron győzni akaró, meg 
nem alkuvó magyar honvéd huszártiszt 
példáját testesítette meg. Javasolt kitűn-
tetés Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem. 
Marjai Tamás ht. hdgy. messze kimagas-
ló fegyverténye legyen követendő példa 
minden magyar huszár előtt.
E parancsomat az alárendelt alakulatok 
tisztjei és legénysége előtt ki kell hirdetni.

Schell Zoltán ezredes s.k.”

A Kotló-
hegyi
csata

Marjai Tamás hadnagy

Magyar Kultúra Napja 
2018. január 20-án 14.00 
Szanatórium Kultúrterme

u Polgármesteri köszöntő
u ”Varázslatok” az Esterházy Móric Nyelvoktató

 Német Nemzetiségi Általános Iskola 
dráma szakkörének műsora 

felkészítő: Czvikli Imréné
közreműködik: Tóth Laura

u Sohonyai Edit ünnepi beszéde
u Ómagyar Mária-siralom – előadja Hegedűs Péter
u A Borostyán Együttes műsora
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A Humán Erőforrások Bizottsága, a 
Településfejlesztési Bizottság, va-
lamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság 
együttes ülését követően – 2017. 
december 19. napján tartotta elmúlt 
évi utolsó munkaterv szerinti ülését 
Csákvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete. A két ülés között 
végzett munkáról és a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentés, majd pedig az átru-
házott hatáskörben hozott bizott-
sági döntésekről szóló tájékoztató 

Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2017. december 
20. napján tartotta elmúlt évi mun-
katerv szerinti utolsó ülését, amelyen 
a lejárt határidejű határozatokról és 
a két ülés között végzett munkáról 
szóló beszámoló jóváhagyása után 
elfogadták a képviselők a Település-
képi Arculati kézikönyvet és a község 
Településképi rendeletét.

A 2018. évi belső ellenőrzési ütem-
tervről szóló napirend keretében a 
jövő évi belső ellenőrzési célokat az 

Képviselő-testületi hírek – Csákvár

A bodméri képviselő-testület 
decemberi üléséről…

elfogadását követően jóváhagyták a 
képviselők a Településképi Arculati 
Kézikönyv – szükséges társadalmi és 
közigazgatási egyeztetést követően – 
véglegesített változatát, és ezzel ösz-
szefüggésben Csákvár város telepü-
léskép védelemről szóló rendeletét. 

Ezután döntés született a 2018-2022 
közötti időszakra szóló Stratégiai 
Ellenőrzési Tervről, a folyamatban 
lévő pályázatokról szóló beszámoló 
elfogadásáról, a polgármester felha-

talmazásáról az EFOP-1.5.2-16-2017-
00011 számú projekt konzorciumi 
szerződésének aláírására, valamint a 
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesü-
let támogatásáról. Végül, az aktuális 
ügyek napirend keretében Knausz 
Imre alpolgármester tájékoztatta a 
képviselő-testületet az orvosi ügye-
let önkormányzati kiegészítő támo-
gatásának emelésével összefüggő 
egyeztetésekről.  

A nyilvános ülést követő zárt ülésen 

megyei kitüntető címekre történő 
jelölésről, elismerő cím adományo-
zásáról és az önkormányzati bérla-
kások állapotáról, állagmegóvásáról 
tárgyalt a képviselő-testület. 

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

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

alábbiak szerint határozta meg a kép-
viselő-testület:

• Költségvetési rendelet – a költség-
vetés készítése és időarányos végre-
hajtása törvényi előírásoknak törté-
nő megfelelése.

• Vagyonleltár ellenőrzése – a tár-
gyi eszközök nyilvántartásának, do-
kumentálásának megfelelősége, a 
nyilvántartás adatainak és a főkönyvi 
könyvelés adatainak egyezősége, az 
értékcsökkenési leírások elszámolá-
sának ellenőrzése.

Ezt követően tájékoztató hangzott el 
a könyvtári feladatellátás hatósági el-
lenőrzéséről, majd elfogadta a testü-
let a Vértesacsa és Vértesboglár köz-
séggel közös szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV elnevezésű vízi közmű 
rendszer működtetéséről szóló meg-
állapodást. Végül, döntés született 
a Faluháza bodméri fiatalok részére, 
szilveszteri rendezvény megtartása 
céljából történő bérbeadásáról, vala-
mint határozatban köszönték meg a 
képviselők a záportározó építéséhez 
szükséges területek tulajdonosainak 
az önkormányzati tulajdonba kerü-

léshez nyújtott megértő együttmű-
ködést.

A nyílt ülést követő zárt ülés napi-
rendjén a Fejér Megyei Önkormány-
zati díjakra történő javaslattétel sze-
repelt.

A nyilvános ülés jegyzőkönyvét Bod-
mér Község Önkormányzata hivata-
los honlapján (www.bodmer.hu) és 
– ügyfélfogadási időben – a Faluház-
ban elolvashatják az érdeklődők.

Katona László 
polgármester

A „Csákvárért Díj” kitüntetés átadá-
sára a március 15-i ünnepségen ke-
rül sor. Az elismerő cím alapításával 
és adományozásával az önkormány-
zat elismerését fejezi ki azoknak a 
személyeknek, közösségeknek, akik 
folyamatosan, több éven keresztül 
kifejtett munkásságukkal az egész-
ségügy, szociálpolitika, a sport, a kul-

túra, a művészet, az oktatás, a város 
fejlesztése, a környezetvédelem és 
egyéb területen végzett tevékenysé-
gükkel kiemelkedő érdemeket sze-
reztek a település fejlődésében. 

A „Csákvárért Díj” évente összesen 
legfeljebb kettő adható, magánsze-
mély, szervezet vagy csoport részére. 

Felhívás „Csákvárért Díj” elismerő címre 
történő javaslattételre

Az indoklással ellátott javaslatok 
benyújthatók Illés Szabolcs polgár-
mesternek címezve - személyesen 
a Csákvári Közös Önkormányzati Hi-
vatal információs pultjánál, vagy a 
titkarsag@csakvar.hu e-mail címre 
küldve 2018. február 4-ig.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző
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A Vitézi Rend Csákváron a közelgő 
ünnepek alkalmából megajándékoz-
ta a város valamennyi bölcsődését és 
óvodását.

Az önkormányzati óvodában 150 
gyermek, a református bölcsőde és 
óvodában pedig 75 gyermek kapott 
egy cipősdoboznyi ajándékot.

Külön fiúk és leányok részére készí-
tettek össze csomagokat az adomá-
nyozók; finomságokat, játékokat, 

Nagy örömben volt részünk az év vé-
gén. 

Megújult a Csákvári Mese-vár Óvoda 
és Bölcsőde előtti bejárat és parko-
ló. Néhány éve még annak örültünk, 
hogy az épület előtti árok lefedésé-
vel parkoló került kialakításra, mely 
már régi gondja volt az óvodának, 
hiszen a gyermekeiket oviba hozó 
szülők - autóikkal alig tudtak meg-
állni, s a gyermekeket biztonságosan 
behozni az épületbe. Ez a probléma a 
parkoló kialakításával valamelyest ol-
dódott, de a csapadékvíz elvezetése 
továbbra is gondokat okozott. Végre 
azonban adódott a megoldási lehe-
tőség. Városunk Vezetése úgy látta 
jónak, hogy a leendő Közösségi Ház 
kialakítása során a feleslegessé váló 
térköveket az óvoda előtti elavult – 

A Csákvári Mese-vár Óvoda és Böl-
csőde – Ady utcai és Szabadság téri 
épületeiben igazán tartalmasan, 
családias hangulatban készülődtek a 
gyermekek a karácsonyi ünnepekre. 
Élményeiket megannyi meglepetés 
gazdagította, színesítette. Az előké-
születekbe a szülők is bekapcsolód-
tak, s amivel csak tehették segítették 
a gyermekek örömét, „csodavárá-
sát”.

Óvodásaink életét nem várt megle-
petések is színesítették:

A Vitézi Rend csákvári tagjai (Vitéz 
Pintér András és Vitéz Versegi-Her-
czeg Balázs) németországi adomá-
nyokat adtak át, melyek hatalmas 
örömet szereztek a gyermekeknek. 
Az adományok szépen becsomagolt 
cipős dobozokban érkeztek és ke-
rültek átadásra. A gyermekek ma-
guk választhatták ki a nekik tetsző 
dobozt, s boldogan vitték haza, ahol 

Megújult az óvoda
parkolója 

sok sérülést okozó – bejárat és par-
koló burkolására használja fel. A terv 
hamar megvalósult. December hó 
végére elkészült az immár kulturált 
képet mutató, az esővizet jól elveze-
tő, szilárd burkolatú bejárat és par-
koló, melyet azonnal örömmel vett 
mindenki használatba.

Köszönjük a Polgármester Úrnak, a 
Képviselő-testületnek, hogy óvodánk 
szép, a mai kornak megfelelő bejá-
rattal és parkolóval gazdagodhatott. 
Köszönjük a munkát szervező, felü-
gyelő és lebonyolító Munkatársak 
felelősségteljes fáradozását, s nem 
utolsó sorban köszönjük a bejárat és 
parkoló kialakításában és megépíté-
sében résztvevők munkáját!

szüleikkel együtt bontogathatták ki. 
A visszajelzések szerint hasznos és 
érdekes használati tárgyak, játékok, 
íróeszközök voltak elrejtve a dobo-
zokban, amiről még napokig öröm-
mel beszéltek-meséltek a gyerme-
kek. Köszönjük az adományokat, az 
adományok szállításának megszerve-
zését, lebonyolítását!

A Csákvári Horgász Egyesület és a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat képviseletében (Zolnai Sándor 
és Knausz Imre) is nagy doboz aján-
dékot hoztak az óvodásoknak. A 
dobozban rejlő játékokat – babákat, 
autókat, kirakó- és kártyajátékokat, 
ábrázoló eszközöket az óvodás gyer-
mek csoportok és a bölcsisek kapták 
meg, melyek a fa alá kerültek. Az 
ünnepély után boldogan, kíváncsi-
an bontogatták és vették birtokba a 
gyermekek az új játékokat. Köszönjük 
az adományt!

Ünnepi adományok az Óvodásoknak

Köszönjük mindenki közreműködé-
sét, aki gazdagította a decemberi 
ünnepkör élményeit, melyek a gyer-
mekek arcára felhőtlen mosolyt és 
szemükbe boldog csillogást varázsol-
tak. Így nekünk felnőtteknek is tel-

jessé, feledhetetlenné válhatott az 
Ünnep.

Kívánunk mindenkinek sikerekben 
gazdag, nagyon boldog új évet!

apró kedvességeket találtak a gyer-
mekek a dobozokban.

A Rend nevében az ajándékokat vitéz 
Pintér András Fejér megye székkapi-
tánya és vitéz Versegi-Herczeg Balázs 
adták át.

 A gyermekek boldogan csillogó sze-
mekkel, nagy örömmel vették át a 
csomagokat, sőt lelkesen segítettek 
a behordásukban is és közös énekkel 
köszönték meg az ajándékokat.

vitéz Versegi-Herczeg Balázs

Karácsonyi ajándékozás
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Képünk van róla

December 8-án a Vértes Múzeum 
Baráti Köre Egyesület szervezésé-
ben tartottak író-olvasó találkozót. 
A meghívott vendég Balajthy Ferenc 
székesfehérvári, Vajda-díjas költő 
volt, akivel Tóth Árpádné folytatott 
tartalmas interjút a Beszélgessünk 
sorozat keretében, melynek mottója 
„Karácsony a költészetben”. A szokat-
lanul kellemetlen időjárás ellenére 
szép számú közönség gyűlt össze.

 16 kötetes költő beszélt a verseket 
ihlető gyermekkori élményeiről, köl-
tővé válásáról, pályájáról, melynek 
alakulásában bizony a cseperedő 
unokák is szerepet kapnak.

Utalt a Csákvárhoz kötődő ismerősei-
re, barátaira, akiket szeretettel üdvö-
zölt a találkozón.

Verseivel keresi a kapcsolatot a gye-
rekekkel, ők hálásan tudnak visszaje-
lezni. De nemcsak a gyerekeknek írt, 
hanem a „gyermeklelkületű felnőt-
tek” számára is. Verseire jellemző a 
„komoly-komolytalan” kettőssége, 
dallamosan fülbemászóak. A „rímek-
kel-rímelő” költő közvetlen, jó kedé-
lyű, humorizáló stílusban mutatta be 

December 3-án ismét összegyűlt 
városunk apraja-nagyja a Mindenki 
Adventi Koszorújánál az első gyertya 
meggyújtására. Az ünnepkör kezde-
tén a Katolikus Egyházközség tagjai-
nak színvonalas műsora hangolta rá 
az egybegyűlteket a karácsonyi vára-
kozásra. Minden gyertya szimbolizál 
valamit. Az első a hit gyertyája, Ádá-
mot és Évát jelképezi, hiszen a bűn-
be esés után nekik ígérte meg Isten 
először, hogy elküldi a Megváltót. Ezt 
a gyertyát a Csákvári Római Katolikus 
Egyházközség részéről Gerendai Sán-
dor esperes plébános atya gyújtotta, 
meg, majd áldást mondott a jelenlé-
vőkre.

A második a remény gyertyája, me-
lyet december 10-én Illés Szabolcs, 
Csákvár polgármestere gyújtott meg. 
Ez a zsidó népet jelképezi, akik évez-
redeken keresztül várták a Messiást. 
Polgármester úr ünnepi gondolatai 
után megérkezett krampuszaival a 
Mikulás. Énekkel, verssel várták a 
Mese-vár Óvoda és Bölcsőde óvodá-
sai és az Esterházy Iskola tanulói. A 
jelenlévőket meleg teával, sütemény-
nyel és forralt borral kínáltuk. A ren-

verseit, nagy sikert aratva a közönség 
körében.

Személye és költészete bemutatá-
sa után került sor Ady Endre, József 
Attila, Vörösmarty Mihály és Arany 
János karácsonyhoz kötődő verseire.
Célja az volt, hogy a magyar líra sok-
féle stílusirányzatát megmutassa.

Az Arany János-emlékév tiszteletére 
néhány kapcsolódó versét is felolvas-
ta a költő.  A versek magukkal ragad-
ták a közösséget.

„Az, hogy mennyire őszinte a vers, 
érezni lehet belőle” – vallotta Balajthy 
Ferenc.

„Sokszor hallható, hogy az írás, illet-
ve az olvasás magányos tevékeny-
ség. Ennek a magánynak a feloldásá-
ra is szolgál az író-olvasó találkozó, 
ahol újra és újra megismétlődik az a 
réges-régi rítus, melyben a felolvasó 
egy magasabb rendű közösségi él-
ményhez juttatja hallgatóit.”

Az esten a közönség minőségi kikap-
csolódásnak volt részese.

Nyigri Gyuláné

Karácsony a költészetben Adventi összefoglaló

A Csákvári Lovasbarátok Köre Egye-
sület tavaly a vaskapunál, idén az 
Esterházy-kastély parkjában, a va-
dászkápolnánál tartotta évbúcsúzta-
tóját. A baráti összejövetelen az egy-
leti tagok és lovas barátaik részére 
tájékozódási versenyt szerveztek, a 
gyerekek pedig lovas ügyességi ver-
senyen mérhették össze rátermett-
ségüket. Mindkét korosztálynak volt 
gyorsasági verseny is. A kellemes fá-
radtság után jól esett az ebéd: délre 
otthon töltött kolbászt sütöttek. Az 
év végi számvetésen megemlékez-
tek az egylet 2004-ben fiatalon el-
hunyt tagjáról, Kiss Dávidról is, kinek 

hamvait – kívánsága szerint - ezen a 
területen szórták szét, és itt emel-
tek neki sírkövet. Dávid édesanyja, 
Jakubek Nóra meghatottan köszönte 
meg ezt a gesztust. A csákváriak hí-
vására Csákberényből, Pátkáról, Ká-
polnásnyékről, Tatabányáról, Szárról, 
Várpalotáról, Gántról, Kajászóról és 
Vértesboglárról is érkeztek a lovaglás 
szerelmesei. Körülbelül 60 fő gyűlt 
össze, abból 38-an lovon ültek. A jó 
hangulatú összejövetel zárásaként 
felidézték az óév emlékeit, és szám-
ba vették a következő esztendő fel-
adatait.

Lovas évbúcsúztató

dezvény idején az adventi vásárban 
karácsonyi ajándéktárgyakat lehetett 
vásárolni.

December 17-én  két gyertya meg-
gyújtására is sor került. A Lórántffy 
Református Óvoda és az Evangélikus 
Egyházközség közös műsorral készül-
tek az ünnepre. Áldást mondott, és a 
gyertyákat meggyújtotta a Csákvári 
Református Egyházközség részéről 
Geréné Kossa Izabella lelkész és a 
Csákvári Evangélikus Egyházközség 
részéről Szebik Károly lelkész. A har-
madik, a rózsaszín gyertya Szűz Má-
riáé, és azé az örömé, hogy a Fiú a 
földre jött. A negyedik Keresztelő 
Szent Jánosé, aki utat készített Jézus-
nak az emberek szívében, ez a szere-
tet gyertyája.

Mindannyiunknak nagyszerű élmény 
volt közösségben megélni az ünnepi 
várakozást.
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Képünk van róla

2017. december 22-én rendhagyó mó-
don kezdődött az általános iskolások 
karácsonyi műsora. Ritkán fordul elő 
egy iskola életében, hogy egyszerre 
ilyen sokan, nyolcan vonultak nyugdíj-
ba: Balikáné Gutai Klára, Buncsák Ist-
vánné, Gernhardt Klára, Nyigri Gyulá-
né, Lakatosné Kolyvek Teréz, Zsebőkné 
Barta Katalin, Uhrin Zsuzsanna, Szabó 
Julianna. Tőlük búcsúzott a város ap-
raja-nagyja előtt a tantestület közös 
énekléssel és verssel. A karácsonyi 
díszekbe öltöztetett tornateremben 
valószínűleg nem volt olyan ember, aki 
személyesen vagy  családtagján keresz-
tül nem került kapcsolatba valamelyik 
nyugdíjba vonulóval.  Közösen össze-
sen 325 éven, azaz 118625 napon ke-
resztül mutatták a jó példát, nevelték 

a csákvári gyerekeket. Az ajándékokat 
olyan családok tagjai adták át, ahol a 
szülőt és a gyermeket egyaránt taní-
totta az ünnepelt.

Illés Szabolcs polgármester köszöntője 
után Jankyné Kővári Csilla igazgató-
nő  beszédében köszönetet mondott 
mindazoknak, akik segítették isko-
lánkat, a gyerekek és a pedagógusok 
munkáját. Megköszönte a különböző 
felajánlásokat, a versenyekre szállítást, 
a szüreti felvonulásért és bálért végzett 
munkát, a cirkuszi előadásra a jegyeket 
és a cipős doboz felajánlásokat. Hang-
súlyozta, hogy ne feledkezzünk meg 
a keresztény értékekről: legyen elég 
hitünk, reményünk, és a szeretetünk 
soha ne fogyjon el. Azt kívánta, hogy 
az ünnepek alatt legyen időnk leülni, 

Karácsonyi ajándékmusor az iskolában

beszélgetni, együtt nevetni szerette-
inkkel.

Minden évben a Dallam Alapítvány 
tanulói, az Esterházy Iskola alsó tago-
zatosai közül a negyedikesek , a felső-
ből a hatodikosok készülnek műsorral. 
Először a  Dallam Alapítvány néptán-
cosai Karácsony éjjelén című táncukat 
mutatták be Bécsiné Krämer Ágnes 
vezetésével. A talpalávalót a Barátok 
zenekar húzta. Majd a 4. osztályosok 
előadása következett. Szerkesztett mű-
soruk címe: Bűvös éj volt. Felkészítőik: 
Czvikli Imréné, Keindl Anita, Nemesné 
Németh Márta, Pánczél-Dávid Anita. 
Végezetül a 6. osztályosok következ-
tek. Ők karácsonyi pásztorjátékkal 
készültek osztályfőnökeik, Magasiné 
Kudlik Mónika és Tamásné Metlágel 

Ildikó segítségével.  A műsorukban 
közreműködtek a Dallam zeneiskola 
növendékei és tanárai: Barasevichné 
Németh-Kocsis Márta, Sági Richárd, 
Györök Anna, Dirbász Flórián, Knausz 
Virág, Madari Vajk, Vollein Zsombor. 
Felkészítőik Barasevichné Németh-
Kocsis Márta, ifj. Ludányi Tamás, Mát-
rai Julianna, Sági Richárd, Tóth Mátyás 
voltak. Minden műsorszámot vastaps-
sal jutalmazott a közönség. 

A terem díszítését iskolánk pedagógu-
sai készítették Pállné Klupács Ibolya ve-
zetésével. A hangosítást Pálinkás Zsolt 
végezte. A narrátor Bakonyi Adrienn 
8.b osztályos tanuló volt. Ünnepi han-
gulatban, szép élményekkel távoztak a 
résztvevők.

TMI
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Eseménynaptár
2018.1.6. – 2.28.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római  Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:  hétfőn nincs hivatali óra 

kedd, szerda, péntek  09.00 – 11.00
csütörtök  16.00 – 18.00

Telefon 30-3323-706, (22) 354-369

Az Istentiszteletek általános rendje
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 20.30
Rózsafüzér:  hétfő, kedd, péntek  17.30, szerda 6.30, szombat 17.00;

vasárnap 10.30 és 18.00

Január
6. Urunk megjelenése – Vízkereszt főünnep
7.    Évközi 1. vasárnap-Urunk megkeresztelkedése
14.  Évközi 2. vasárnap
21.  Évközi 3. vasárnap
28.  Évközi 4. vasárnap

Február
4.   Évközi 5. vasárnap
11. Évközi 6. vasárnap
14. Hamvazószerda 
18. Nagyböjt 1. vasárnapja

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
Szerda  10.00 Áhitat a Kálvin Otthonban
Vasárnap  9.30 Gyermek istentisztelet
Vasárnap  10.00 Istentisztelet

Evangélikus  Egyház
Január
14.  11.00 Istentisztelet (vasárnap)
21.  11.00 Istentisztelet (vasárnap)
21 – 28. Nemzetközi Ökumenikus Imanyolcad
Csákváron 18.00 órai kezdettel ökumenikus istentiszteletek egymás templomaiban – 
érdeklődni a Lelkészi Hivatalokban lehet
28.  11.00 istentisztelet (vasárnap)

Február
4.     11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
11.  11.00 Istentisztelet - Valentin-napi áldás (vasárnap)
18.  11.00 Böjti idő 1. vasárnapja (vasárnap)
December hónap igéje:
Ezt mondja az Úr:
„De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak a nyugalomnapja. Semmiféle munkát 
ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se ökröd, se 
szamarad és semmiféle állatod, se a lakóhelyeden élő jövevény. Hadd pihenjen szolgád 
és szolgálóleányod hozzád hasonlóan!”
(5Mózes 5, 14)

VÁROSI ESEMÉNYEK
JANUÁR
10. 18.00   Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Viszló Levente: A csákvári vár története
13. 16.00    Doni megemlékezés
17.  18.00   Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Kecskés Petra és Páble Tamás: Bor pen yang - Laosz a hétköznapokban
20.                Magyar Kultúra Napja • Kórház kultúrterme
24.  18.00   Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Haraszthy László: Nagymacskák és más afrikai ragadozók
27.  14.00   Asszonyfarsang • Csákvár Emlékház
27.  15.00   Lovas emléktúra • Kotló hegy • 17.00 Huszár Emlékmű
31.  18.00   Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Bokor Béla és Mészáros Nelli: Budapest-Wittenberg Reformációi
Emlékfutás élménybeszámolója

FEBRUÁR
   7. 18.00   Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Székely Sándor: „Madarak és emberek: bagolyfiókák és embergyerekek 
hasonlatosságai”

   9.                Iskolai farsang • Esterházy Iskola
10. 14.00   Papírszínház és kézműves foglalkozás • Floriana Könyvtár
14. 18.00   Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Klébert Antal: Ürge költöztetést vállalunk!
20. 18.00   Csák est • Csákvár Emlékház
21. 18.00   Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Omácsik Orsolya: Felelősségteljes állattartás
28. 18.00   Hosszú téli esték a Geszner házban (szerda)

Csihar László: Balkán expedíció - Nyomás a Sitkék után!
Információ:
Pro Vértes Nonprofit Zrt., 8083 Csákvár, Kenderesi u.
Tel.: 22/354-420
e-mail: provertes@provertes.hu
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2017. december 2-án Lakatos Emília a Széchenyi utcába,
2017. december 9-én Nikolics Boglárka a Damjanich utcába,
2017. december 12-én Czapár Péter a Május 1. utcába,
2017. december 20-án Nagy Ádám a Gyümölcs utcába,
2017. december 20-án Szabó Milán az Úttörő térre,
2017. december 28-án Szabó Dávid József a Mikes Kelemen utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!

Gólyahír

2018. február 22-én (csüt.) 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%
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Csákvár-Gánt Tv
J A N U Á R  H A V I  M Ű S O R A

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

… először a megyei fordulón, október 
közepén. A verseny eredményhirde-
tésén nagy izgalommal vettünk részt, 
mert azt már tudtuk, hogy csapatunk 
a legjobb hat között végzett, (csak-
úgy, mint a hatodikosok és a nyolca-
dikosok egy-egy csapata), de a végső 
eredményt nem ismertük. Örültünk 
a hatodikosok megyei második he-
lyezésének (a nyolcadikosaink is 
másodikak lettek), és egyre jobban 
vártuk, hogy fény derüljön a mi ered-
ményünkre is. A harmadik helyezett 
ismertetését követően már nagyon 
erősen szorongattuk a „kabalatollat”, 
mellyel a versenyfeladatokat írtuk. 
Amikor a második helyezett csapat 
neve is elhangzott nagyon boldogok 
voltunk, mert kiderült, hogy MEG-
NYERTÜK a megyei fordulót és ezzel 
meghívást kaptunk a verseny orszá-
gos döntőjébe.

Ezt követően két hetünk volt a to-
vábbi felkészülésre. Melinda néni 
segítségével gyakoroltunk, hogy 

A tavalyi évhez hasonlóan ebben a 
tanévben is eljutottunk a megyei 
forduló díjátadó ünnepségére. Meg-
ismétlődtek a matematikaverseny 
eredményhirdetésén elhangzottak, 
az Esterházy Iskola 6. és 8. évfolya-
mos tanulói második helyezést ér-
tek el, mi 7. osztályosok 25 ponttal 
megelőzve az utánunk következő 
csapatot ismét az országos döntő 
résztvevői váltunk. Az elmúlt év-
ben 24. helyezést értünk el, s most 
azzal az elhatározással láttunk neki 
a felkészülésnek, hogy ennél jobb 
eredményt szeretnénk elérni. Az el-
következő két hét minden napján 
gyakoroltunk mind az írásbeli, mind 
a szóbeli megmérettetésre. A döntőt 
Budapesten rendezték meg decem-
ber elején, ahol először hatvan perc 
alatt kellett megoldanunk az írásbeli 
feladatsort. Az ízletes ebéd megpró-
bálta feledtetni az izgalmakat. Az 

Iskolai versenyeink
Bolyai matematika csapatverseny országos döntőjében Budapesten

a 7. évfolyamosok között Fejér megyét képviselve 13. helyezést ért el 
iskolánk csapata: Magasi Csenge Mária, Mester Bettina, Néráth Katalin, 
Tamás Gergely 7.b

Bolyai anyanyelvi csapatverseny országos döntőjében Budapesten
a 7. évfolyamosok között Fejér megye legjobbjaiként 10. helyezést ért 

el csapatunk: Kovács Alexa, Magasi Csenge Mária, Néráth Katalin, Janky 
Bendegúz 7.b

Megyei asztalitenisz diákolimpián Polgárdiban
I-II. korcsoport lány csapata 3. helyezést ért el. 
A csapat tagjai: Bokodi Fruzsina, Kiss Anasztázia, Mácsár Eszter

I-II. korcsoport fiú csapata is 3. helyezést ért el. 
A csapat tagjai: Csete Botond, Csete Zsombor, Fürjes Dániel

III-IV. korcsoport lány csapata 2. helyezést ért el. 
A csapat tagjai: Bokodi Zsófia, Bokodi Zsuzsa, Zolnai Krisztina

IV. korcsoport lány egyéniben 
1. Bokodi Zsófia Továbbjutott az országos döntőbe! 
3. Zolnai Krisztina

Bolyai matematika
csapatversenyen jártunk …

méltón képviselhessük iskolánkat és 
Fejér megyét. Az országos versenyt 
Budapesten bonyolították le egy 
novemberi szombaton. A versenyt 
már nagyon vártuk, de izgultunk is! 
A”kabalatollunk” velünk volt most 
is … A versenyfeladatok megírását 
követően, míg a javítás történt, mi 
finom ebédet kaptunk. És végre el-
érkezett az eredményhirdetés várva 
várt pillanata! Az iskola tornatermé-
ben összegyűlt 35 csapat és kísérőik 
jelenlétében megkezdődött a vissza-
számlálás! Először azt kívántuk, hogy 
legyünk az első 30-ban, majd az első 
20-ban, és amikor a 15. helyezettet is 
kihirdették, akkor már nagyon örül-
tünk! Végül csapatunk a szerencsés 
13. helyezést érte az országos meg-
mérettetésen. Boldogok voltunk és 
tanárunk is nagyon büszke volt ránk.

Troll lol ok csapata: Magasi Csenge, 
Mester Bettina, Néráth Kata, Tamás 
Gergely

eredményhirdetés során azonban 
minden nyugalmunk elillant, szo-
rosan fogtuk egymás kezét, amikor 
megkezdődött a visszaszámlálás. 
Bizakodtuk, hogy minél később ol-
vassák fel csapatunk nevét. 10. he-
lyezést értünk el! Judit néni és mi is 
nagyon boldogok voltunk, büszkén 
vettük át okleveleinket. A szóbe-
li produkciónk a média gyerekekre 
gyakorolt hatását mutatta be verses-
énekes feldolgozásban. Kíváncsian 
hallgattuk a többi csapat előadását, 
és örömmel fogadtuk a nekünk szóló 
tapsokat. Eredményünk remélhető-
leg nemcsak nekünk, hanem iskolánk 
számára is igazi karácsonyi ajándék 
lehetett.

Mókuscickányok csapata:
Kovács Alexa, Magasi Csenge Mária, 
Néráth Katalin, Janky Bendegúz

Bolyai anyanyelvi 
csapatverseny

Január

Január
Január
Január
Január
Január
Január
Február
Február

8. h.

11. cs.
15. h.
18. cs.
22. h.
25. cs.
29. h.
1. cs.
5. h.

18:00

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

Karácsonyi ajándékműsor
A Csákvári Polgárőr Egyesület év végi ülése
Karácsonyi ajándékműsor (ism.)
100 éves a mérés, Szakál Antal kiállítása
Doni megemlékezés, Közmeghallgatás
Doni megemlékezés, Közmeghallgatás (ism.)
Magyar Kultúra Napja
Magyar Kultúra Napja (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)



8   

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 6.

Csákvári-Bodméri Hírmondó

Hirdetések

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

3 ajtós, intarziás, faragott szekrény 
és egy kártyaasztal eladó.
Érd.: 0620/339-2090

APRÓHIRDETÉS

gdhdjhfjfjgf
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

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!

A  Vértes  Múzeum  Baráti  Köre  
Egyesület  december 15-én  tartot-
ta Tóth Árpádné vezetésével  az  év    
záró  Beszélgessünk estjét, melynek 
témája „Kodály év emlékei, Kodály 
kötődése Csákvárhoz”. Beszélgető  
partnerünk dr. Demeter  Zsófia, a 
Szent  István Múzeum  nyugalmazott  
igazgatója volt. 

Az  emlékezés  megnyitóján  felcsen-
dült az Esterházy Iskola 2. és 4.  osz-
tályos tanulóinak dalcsokra, mely  
méltón  vezette be  a témakört. 
Hogy  mi  is  az  emlékezés  előzmé-
nye? Az UNESCO  döntés, mely az 
Addis-Ababában  tartott  tanácsko-
záson 2016-ban felvette a  szellemi 
kulturális  örökség  listájára a Ko-
dály-módszert. Az  indoklás  szerint  
a  módszer  kiválóan alkalmazható  
különböző  társadalmi  és  kulturális  
közegben, ezért  nemzetközi  szinten  
is  érdemes  hasznosítani. 

Kodály szellemi  hagyatéka  már vi-
lágszerte  ismert. Az  UNESCO  Ko-
dály  munkásságának  elismeréséül  
a 2017-es évet „Kodály  év”-nek  je-
lölte  meg. 
A  zeneszerző  filozófiája  egy zenepe-
dagógiai  koncepció, amely  a  mód-
szereit  foglalja  össze: 
- a  tanulók  megtanuljanak  kottát  
olvasni, 
- abból  énekelni és 

Kodály  Zoltánra  emlékeztünk
- hallás  után  dallamot  lekottázni.
A  Kodály  módszer  ma már  
hungarikum  is.

A  rendkívüli  sokoldalú  előadó  visz-
szaemlékezett  az  1929-es évekre  is. 
Ekkor  adták elő  a csákvári  falusi  fia-
talok Kodály–Paulini–Harsányi: Háry 
János c. daljátékát a Bozory Vendég-
lőben. 

A hír hallatán  Kodály  és  az Opera-
ház  tagjai  eljöttek  Csákvárra  meg-
nézni  az  előadást. 
1929. június 27-én a  rádió  is  közve-
títette, melyet a BBC is átvett. A ha-
talmas sikert aratott előadást egy hét 
múlva már  Budapesten  az  Operá-
ban  és  a  Magyar  Színházban  adták  
elő  a  csákváriak.
Kodálynak szívügye  volt  a  tiszta ej-
tés, nemcsak  zenei, hanem  a nyelv-
művelés  terén is. 
Kosztolányi  Dezső  az  előadás után  
ezt  írta:  „Amióta  élek, nem  hallot-
tam  olyan  szépen  beszélni paraszt  
embereket, mint  a  Csákváriak.” 

A  zenekedvelő  közönség  szeme  fel-
csillant, amikor  archív filmen  láthat-
ta a  csákvári  fiatalokat. Ez  az esti  
előadás azt  sugallta, amit a jeles  ze-
neszerző üzent  az  embereknek. 

„A  zene mindenkié!” 

Nyigri Gyuláné

Képünk van róla

Fiatalos csapatunk erősítésére
keresünk munkatársakat azonnali kezdéssel 

a következő munkakörökbe:

• Szerelő
• Autóvillamossági szerelő

Feladatok:
• Schmitz félpótkocsik és DAF nyerges vontatók 
  karbantartása, szerelése
• Műszaki vizsgára felkészítés, diagnosztika
• Balesetes járművek javítása

Amit ajánlunk:
• Versenyképes juttatási csomag
• Teljesítményarányos jutalom rendszer
•Továbbképzési költségek térítése
• Fiatalos, dinamikus munkakörnyezet
• Bejelentett bruttó bér
• Pontos bérkifizetés
• Fizetett szabadság

Munkavégzés helye: Bicske, Iparterület 
                                   M1-es autópálya mellett

Kérjük a fényképes önéletrajzokat postán, a
Best Camion Kft., 2060. Bicske, 0321/23. hrsz., vagy

e-mail-ben a markus.miklos@bestcamion.hu címre elküldeni.


