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Meghívó
Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit
2010. január 16-án 14:00 órakor
a község központjában lévő hősi emlékműnél
a doni katasztrófa évfordulója alkalmából
tartandó megemlékezésünkre.
Ünnepi beszédet mond:
Kunstár Béla,
az Esterházy Iskola történelemtanára.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt
2010. január 30-án délután 4 órára
a Szanatórium Kultúrtermébe
a Kultúra Napja alkalmából tartandó
rendezvényünkre.
A rendezvény programja:
Köszöntő Giesz János polgármester
Csákvár település Ifjúsági Díjának átadása
Szilágyi-Eisemann: Én és kisöcsém c. operettje
(a Pesti Fiatalok Színháza előadásában;
ingyenes színielőadás 2 felvonásban)

Meghívó
Tisztelettel hívunk és várunk minden érdeklődőt
2010. január 19-én 17:00 órára
a csákvári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
épületébe
az új KRESZ szabályokkal kapcsolatos
előadásunkra.
Előadó: Nagy Ferenc főtörzszászlós,
a Bicskei Rendőrkapitányság
Közlekedési Alosztályának vezetője.
A Rendészeti Kerekasztal nevében:
Setét Vilmos elnök

MEGHÍVÓ
„Hosszú Tél Esték a Geszner-házban”
című rendezvénysorozatra
Szeretettel meghívjunk Önt
egy kellemes hangulatban eltöltendő estére,
mely során a világot bejárt előadók
diavetítéssel egybekötött
élménybeszámolókat tartanak.
Előadások:
2010. január 13. (szerda) 18:00 óra
Viszló Levente: „Namíbiai barangolások”
2010. január 27. (szerda) 18:00 óra
Varga Andrea: „Ausztrália magyar szemmel”
2010. február 10. (szerda) 18:00 óra
Béni Kornél: „Régi vértesi erdész-vadász élet”
2010. február 24. (szerda) 18:00 óra
Boros Ferenc: „Kuvait tüzei” (1991)
2010. március 10. (szerda) 18:00 óra
Viszló Levente: „Kalandozás a múltban II.”

Az előadások után lehetőség nyílik
az adott előadóval egy kötetlen beszélgetésre is.
Pro Vértes Nonprofit Zrt.
8083 Csákvár, Kenderesi u. Geszner-ház
Tel.: 22/354-420
e-mail: provertes@provertes.hu

FELHÍVÁS
A Magyarok Szövetsége
2010. február 14-én (vasárnap)
Bálint-napi vásárt rendez
a Tersztyánszky Ödön Sportközpontban.
A vásáron kizárólag magyar termékeket
lehet értékesíteni, illetve vásárolni.
Részletes programot
a Hírmondó következő számában közlünk.
Kérjük mindazokat, akik szeretnének
valamely termékükkel megjelenni,
vagy valamilyen produkcióban fellépni,
jelentkezzenek a 06-20-589-7883 telefonszámon.

Köszönettel: Szabóné Szommer Ildikó
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Csákvári és Bodméri Hírmondó

A Képviselõ-testület zárt ülés keretében határozott önkormányzati lakás
kérelem ügyében, illetve tanulmányi támogatás ügyében.
A Képviselõ-testület zárt ülését a Szervezeti és Mûködési Szabályzat rendelkezése alapján tartotta meg.
A Képviselõ-testület elfogadta a nyílt ülés napirendi pontjait, módosítás
nélkül.
Polgármester úr beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, és a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról a Képviselõ-testület elfogadta.
Polgármester úr tájékoztatta a Képviselõ-testületet arról, hogy részt vett a Fogyasztóvédelmi Egyesület ülésén, ahol Csuta Zsolt vállalkozót kitüntették
a fogyasztóvédelmi intézkedéseinek elismeréseként. Polgármester úr gratulált
a kitüntetettnek.
Polgármester úr gratulált Schneider Béla úrnak abból az alkalomból, hogy
Takács Tamás díjban részesült szakmai munkájának elismeréseként.
A Szociális Bizottság Elnöke Bakány János úr tájékoztatta a Képviselõ-testületet a Bizottság döntéseirõl, valamint arról, hogy a nyugdíjasok karácsonyi
köszöntésére 2009. december 22-én 14.00-tól kerül sor a Gondozási Központ
és Idõsek Otthonában. A feladatra önként jelentkezõ képviselõk 2009. december 21-én kezdik el köszönteni a település nyugdíjasait karácsony lakalmából,
és adják át nyugdíjasok számára a hagyományos karácsonyi ajándék-csomagokat.
Jankyné Kõvári Csilla Képviselõ Asszony az Ifjúsági Turisztikai és Sport Bizottság Elnöke tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy elõzetes igényfelmérés alapján megállapításra került, összesen két gyermek igényelne óvodai ellátást az év végére. Ezért az óvoda 2009. december 22-tõl 2009. december 31ig zárva tart. Az elsõ óvodai nap 2010. január 04., hétfõ.
A beszámolókat a Képviselõ-testület elfogadta.
A Móric-majori személyszállítási díj megállapítása ügyében a Képviselõtestület Kántorné Szarka Veronika Asszony a Pénzügyi Bizottság Elnökének
beszámolóját meghallgatta, majd a javaslat alapján a Régió 2000 Kft. pályázatát elfogadta.
A 2010. évi ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak megállapítása során Kántorné Szarka Veronika Asszony beszámolójának meghallgatását követõen a Képviselõ- testület az alábbi díjakat fogadta el:
• ivóvíz: 282 Ft/köbméter+Áfa
• lakossági csatornaszolgáltatás: 483 Ft/köbméter+Áfa
• közületi csatornaszolgáltatás: 530 Ft/köbméter+Áfa
• a szippantmány díja: 790 Ft/köbméter
Az Elnök Asszony elmondta, az áremelés mértéke 4%, mely a várható infláció mértékének felel meg.

A települési szilárd és folyékony hulladék 2010. évi elszállítási, elhelyezési
és ártalmatlanítási díjának meghatározása tekintetében a Pénzügyi Bizottság
javaslata alapján a Képviselõ-testület az alábbi díjakat fogadta el:
• 50 literes edény:
152 Ft/db/ürítés
• 110-120 literes edény: 313 Ft/db/ürítés
• 240 literes edény:
662 Ft/db/ürítés
• Környezetbarát zsák:
257 Ft+Áfa/db
A Vértes Múzeum belépõjegy árának meghatározása tekintetében az alábbi
díjakat fogadta el a testület:
• Felnõtt belépõ:
400 Ft.
• Gyermek, diák, nyugdíjas:
200 Ft.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete 2010. évi munkatervét a Képviselõ-testület jóváhagyta.
Polgármester úr köszönetet mondott az iskola és az óvoda vezetõjének, valamint Jankyné Kõvári Csilla Elnök Asszonynak, Czink Szmilkóné Képviselõ
Asszonynak és Setét Vilmos Képviselõ Úrnak a munkaterv elkészítéséhez benyújtott írásbeli javaslataikért.
Az önkormányzat kiemelt céljainak meghatározását a Képviselõ-testület
elfoadta.
Az aktuális ügyek keretében a Képviselõ-testület elfogadta azt a szóbeli elõterjesztést, mely a gyermekek iskolatej programjának további finanszírozását
javasolja.
A Képviselõ-testület a Fejérvíz Zrt. karbantartási és fejlesztési javaslatait
Medgyesi József Úrnak a Településfejlesztési Bizottság elnökének javaslata
alapján elfogadta.
Az Arany hegyi út tekintetében a Képviselõ-testület úgy döntött, hogy Polgármester Urat felhatalmazza arra, hogy a felmerült nehézségek ügyében
tárgyaljon a vállalkozóval.
A Gondozási Központ és Idõsek Otthona fûtési problémáinak elhárítása
ügyében Medgyesi József Elnök Úr elmondta, a probléma megoldása nem tûr
halasztást. A Településfejlesztési Bizottság javaslatát a Képviselõ-testület
elfogadta.
A Szolgáltatóházban található üzlethelyiség hasznosítása ügyében Kántorné
Szarka Veronika Elnök Asszony javaslatot tett a Képviselõ-testület számára,
melyet a Képviselõ-testület elfogadott.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy Csákvár Nagyközség Képviselõtestülete következõ ülésére a 2010. évi munkaterv alapján 2010. január 26-án,
kedden 15.00 órától kerül sor.
Csákvár, 2009. december 17.
Tisztelettel:
Polgármesteri Hivatal

A Képviselõ-testület elfogadta az ülés napirendi pontjait.
Az ülés két részbõl állt. Az ülés elsõ részében a Képviselõ-testület havi rendszeres ülését tartotta meg, míg a második részében rendkívüli ülésre került sor.
A Képviselõ-testület elfogadta a 2010. évi ivóvíz és szennyvízcsatorna
szolgáltatási díjakat az alábbiak a szerint:
• ivóvíz lakossági díja:
320 Ft+Áfa/köbméter
• ivóvíz közületi díja:
446 Ft+Áfa/köbméter
• szennyvízcsatorna díja:
311 Ft+Áfa/köbméter
A Képviselõ-testület elfogadta a 2010. évi települési szilárd hulladékszállítási, elhelyezési és ártalmatlanítási díját az alábbiak szerint:
• 60 literes edény:
137 Ft+Áfa/db/ürítés
• 110 literes edény:
251 Ft+Áfa/db/ürítés
• Környezetbarát zsák:
257 Ft+Áfa/db
A Képviselõ-testület elfogadta Rácz Imre Polgármester Úr beszámolóját a
két ülés között végzett munkáról.
Polgármester Úr beszámolt az önkormányzati sebességmérõ alkalmazásának
lehetõségrõl, a közvilágítás karbantartásának ügyérõl, és az oktatási, gyógypedagógiai tárgyú tájékoztatókat tartalmáról
Polgármester Úr elmondta, hogy Gomola János Alpolgármester Úr a gyermekek számára vásárolt egy asztalitenisz asztalt, valamint egy asztalifoci asztalt.
A nagyszerû, magas minõségû új játékok használatba adása megtörtént
Balogh István Képviselõ Úr jelenlétében. Balogh István képviselõ úr vállalta,
hogy az épület és az eszközök, berendezési tárgyak védelmében, a kulturált
szórakozás feltételeinek megvalósításáért az épület kulcsát magánál tartja, és
foglalkozás elõtt, illetve azt követõen ellenõrzi azok állagát.

Polgármester Úr elmondta, hogy a gyermekeknek Balogh László Úr egy
televíziót adományozott, annak érdekében, hogy a gyerekek csoportosan nézhessenek filmeket a foglalkozásokon.
Polgármester Úr kérte a Képviselõ-testületet annak megfontolására, hogy
köt-e Bodmér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete együttmûködési
megállapodást a Vértesboglári Polgárõr Egyesülettel. Gomola János Alpolgármester Úr kiemelte, nem lehet polgárõrséget szervezni két önkéntessel.
Alpolgármester Úr álláspontját korábbi szervezési tapasztalataira alapozta.
Polgármester Úr köszönetet mondott Katona László Képviselõ Úrnak felajánlásáért, mellyel hozzájárult a karácsonyi ünnepségen résztvevõk ellátásához. A Képviselõ-testület Polgármester Úr beszámolóját elfogadta.
A Képviselõ-testület elfogadta a 2010. évi munkatervét.
A rendkívüli ülés keretében Vértesacsa, Vértesboglár és Bodmér Képviselõtestületei és Polgármesterei részvételével a Fejérvíz Zrt. képviselõinek meghallgatásával fogadtak el szándéknyilatkozatot a közös tulajdonú szennyvízcsatorna hálózat, valamint a szennyvíztelep korszerûsítésnek kérdésében.
Rácz János Polgármester Úr megfogalmazta, a rendszer és a telep elmúlt tíz
éves. Idõszerû a szükséges fejlesztéseket elvégezni rajta.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy Bodmér Község Képviselõtestülete következõ ülésére a 2010. évi munkaterv alapján 2010. január 27-én
szerdán 16.00 órai kezdettel kerül sor.
Bodmér, 2009. december 17.
Polgármesteri Hivatal

Csákvári és Bodméri Hírmondó
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8083 Csákvár, Szabadság tér 8.

www.esterhazyiskola.fw.hu

Fantasztikus hangulatú napot töltöttünk el
a 3.a osztályfõnökének, Páblené Mester
Mártának szervezésében.
Az utolsó szép õszi napon a vadászházhoz
indultunk autókkal, megpakolva finom falatokkal és játékokkal. Ott már várt ránk
Juhász Márta néni, Kunstár Béla bácsi és
Irénke néni, az osztályfõnök fia, Tamás és
menyasszonya Noémi. Õk már elõkészítették a játékokat.
Csapatokat alakítottunk, melyet három
gyermek és a hozzájuk tartozó 2-2 szülõ
alkotott. 9 állomás várt bennünket különbzõ tréfás feladatokkal. Jó volt újra önfeledten játszani!
A szülõk közül néhányan most találkoztunk elõször. Különösen az apukák élvezték a baráti beszélgetéseket. Volt, aki a
külföldi munkáját szakította meg azért,
hogy együtt legyen a család ezen a napon.
Mások 12 órai munka után nem aludni
mentek, hanem vállalták csapatuk erõsítését. A közösségformálás nagyon szép
eszköze volt ez a családi nap, mi szülõk is
közelebb kerültünk egymáshoz. A közös
játék után megterítettünk, majd nagy palacsintázás, szendvicsezés kezdõdött. Az

eredmény nem maradt el. A gyerekek napokig emlegették, hogy milyen jó volt együtt
versenyezni. Még most is ebbõl töltekezünk és úgy készültünk az ünnepekre, hogy
közös játékokat terveztünk. Azóta jobban
figyelünk egymásra.
Köszönjük az osztályfõnöknek, hogy alkalmat teremtett arra, hogy a nehéz hétköznapok ellenére mi szülõk is összekovácsolódjunk a gyermekek javára. Ezekkel a
gondolatokkal kívánunk mindenkinek sok
közös játékot családi körben!
A szülõk nevében:
Illésné Krisztina, Takácsné Krisztina,
Bordáné Andi és Rácz Andrea

8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Tel: 22 / 582-016 e-mail: florianakonyvtar@freemail.hu

2009. december 21-én Lönhárd Vilmosné
igazgató asszony engedélyével, a Rendészeti
Kerekasztal felkérése alapján a Csákvár
Nagyközség Önkéntes Tûzoltó Egyesület
tagjai - Dancsi Erika és Keresztes Ádám elõadást tartottak a gyermekek számára arról,
milyen magatartást kell tanúsítani az ünnepek
alatt annak érdekében, hogy a tûzesetek
megelõzhetõk legyenek, illetve a tûzijátékok
és petárdák milyen sérüléseket okozhatnak a
kellõ ismeretekkel nem rendelkezõ felhasználók számára. A szakemberek felhívták a
gyermekek figyelmét arra, hogy a tûzijáték
és a petárda használata gyermekek számára
tilos, és sérülés veszélyét illetve szélsõséges
esetben életveszélyt is okozhat a gyermekek
számára.
Szabó Mihály elnök
Csákvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Könyvtári hírek
Könyvújdonságainkból:
Rufo: Engedj el - Leválás, önállóság,
szabadság
Aronson: Columbine után
Szellemileg leépült idõsek gondozása
Asher: A férjem szeretõi
Kinsella: A boltkóros férjhez megy
Kirino: Kín
Young: Hogyan veszítsük el barátainkat
Barbie hercegnõk
Brezina: Szellemcsók
Meyer: Napfogyatkozás
2010. február 18-án 18.30-tól
gépjármûvezetõi tanfolyam indul a
könyvtárban. Információra ajánljuk
a www.stift90.hu honlapot.
Jelentkezni és érdeklõdni az 582-016
telefonszámon, vagy személyesen a
könyvtárban lehet.

VERSENYEINK
Országos Arany János
Magyarversenyen,
Budapesten
5. évfolyamon
6. helyezett Izmindi Iringó 5.a;
7. helyezett Tamás Anna 5.a;
6. évfolyamon
4. helyezett Némedi Rita 6.b,
13. helyezett Szabó Írisz 6.b;
7. évfolyamon
9. helyezett Oszoli Boglárka 7.b;
10. helyezett Katona Réka 7.b;
8. évfolyamon
2. helyezett Nagy Zoltán 8.b;
8. helyezett Szakál Borostyán 8.b.

Köszönetnyilvánítás
Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület nevében Boldog Új Évet Kívánok Csákvár Nagyközség lakosságának.
Megragadom az alkalmat, hogy az Egyesület
nevében köszönetet mondjak azon tisztelt polgároknak, akik adójuk 1%-át az egyesület mûködéséhez biztosították.
Szabó Mihály elnök
Csákvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Fotó: Boros Péter

2009.december 6-án este nagy volt az izgalom a
csákvári tûzoltószertárban: 28 gyerek és hozzátartozóik várták a Mikulást. A messzi földrõl
jött vendég szirénázó tûzoltóautóval érkezett a
helyszínre, és minden gyereknek kiosztotta az
ajándékot. A Mikulás-csomag átvétele azonban
nem volt egyszerû: vagy önként elõadott egy
éneket vagy verset a delikvens, vagy a Mikulás
talált számára megoldandó feladatot, és ha végrehajtotta, kiérdemelte a csomagot.
Reméljük, jövõre még nagyobb létszámú gyermeksereg számára hozhat majd ajándékot a
csákvári tûzoltószertárba.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet
Setét Vilmosnak, a felejthetetlen
és találékony Mikulás bácsinak!
Csákvári Önkéntes Tûzoltó Egyesület
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30. Szo Martina, Gerda
31. V Marcella

23. Szo Rajmund, Zelma
24. V Timót
25. H Pál
26. K Paula, Vanda
27. Sze Angelika
28. Cs Karola, Károly
29. P Adél

16. Szo Gusztáv
17. V Antal, Antónia
18. H Piroska
19. K Márió, Sára
20. Sze Fábián, Sebestyén
21. Cs Ágnes
22. P Artúr, Vince

9. Szo Marcell
10. V Melánia
11. H Ágota
12. K Ernő
13. Sze Veronika
14. Cs Bódog
15. P Lóránd, Lóránt

1. P Fruzsina
2. Szo Ábel
3. V Benjámin, Genovéva
4. H Leóna, Titusz
5. K Simon
6. Sze Boldizsár
7. Cs Attila, Ramóna
8. P Gyöngyvér

27. Szo
28. V

20. Szo
21. V
22. H
23. K
24. Sze
25. Cs
26. P

13. Szo
14. V
15. H
16. K
17. Sze
18. Cs
19. P

6. Szo
7. V
8. H
9. K
10. Sze
11. Cs
12. P

Ignác
Aida, Karolina
Balázs
Csenge, Ráhel
Ágota, Ingrid
Dóra, Dorottya
Rómeó, Tódor
Aranka
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lídia, Lívia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Georgina, Kolos
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza
Edina
Ákos, Bátor
Elemér

FEBRUÁR

1. H
2. K
3. Sze
4. Cs
5. P

27. Szo
28. V
29. H
30. K
31. Sze

20. Szo
21. V
22. H
23. K
24. Sze
25. Cs
26. P

13. Szo
14. V
15. H
16. K
17. Sze
18. Cs
19. P

6. Szo
7. V
8. H
9. K
10. Sze
11. Cs
12. P

1. H
2. K
3. Sze
4. Cs
5. P

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián
Inez, Leonóra
Tamás
Zoltán
Fanni, Franciska
Ildikó
Szilárd
Gergely
Ajtony, Krisztián
Matild
Kristóf
Henrietta
Gertrúd, Patrik
Ede, Sándor
Bánk, József
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán
Árpád

MÁRCIUS

24. Szo
25. V
26. H
27. K
28. Sze
29. Cs
30. P

17. Szo
18. V
19. H
20. K
21. Sze
22. Cs
23. P

10. Szo
11. V
12. H
13. K
14. Sze
15. Cs
16. P

3. Szo
4. V
5. H
6. K
7. Sze
8. Cs
9. P

1. Cs
2. P

Hugó
Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Bíborka, Vilmos
Herman
Dénes
Erhard
Zsolt
Leó, Szaniszló
Gyula
Ida
Tibor
Anasztázia, Tas
Csongor
Rudolf
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita
Valéria
Péter
Katalin, Kitti

ÁPRILIS

29. Szo
30. V
31. H

22. Szo
23. V
24. H
25. K
26. Sze
27. Cs
28. P

15. Szo
16. V
17. H
18. K
19. Sze
20. Cs
21. P

8. Szo
9. V
10. H
11. K
12. Sze
13. Cs
14. P

1. Szo
2. V
3. H
4. K
5. Sze
6. Cs
7. P

MÁJUS
Fülöp, Jakab
Zsigmond
Irma, Tímea
Flórián, Mónika
Adrián, Györgyi
Frida, Ivett
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác
Imola, Szervác
Bonifác
Szonja, Zsófia
Botond, Mózes
Paszkál
Alexandra, Erik
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita
Dezső
Eliza, Eszter
Orbán
Evelin, Fülöp
Hella
Csanád, Emil
Magdolna
Janka, Zsanett
Angéla, Petronella

26. Szo
27. V
28. H
29. K
30. Sze

19. Szo
20. V
21. H
22. K
23. Sze
24. Cs
25. P

12. Szo
13. V
14. H
15. K
16. Sze
17. Cs
18. P

5. Szo
6. V
7. H
8. K
9. Sze
10. Cs
11. P

1. K
2. Sze
3. Cs
4. P

JÚNIUS
Tünde
Anita, Kármen
Klotild
Bulcsú
Fatime
Cintia, Norbert
Róbert
Medárd
Félix
Gréta, Margit
Barnabás
Villő
Anett, Antal
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Alida, Laura
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Irén, Levente
Péter, Pál
Pál

P

Cs

Sze

K

H

V

Szo

P

Cs

Sze

K

H

V

Szo

P

Cs

Sze

K

H

V

Lili, Nóra
Dalma, Izabella
Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Elek, Endre
Frigyes
Emília
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kincső, Kinga
Jakab, Kristóf
Anikó, Anna
Liliána, Olga
Szabolcs
Flóra, Márta
Judit, Xénia
Oszkár

Szo Amália

31. Szo

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Boglárka
Lehel
K Hermina
Sze Domonkos,Dominika
Cs Krisztina
P Berta, Bettina
7. Szo Ibolya
8. V László
9. H Emőd
10. K Lőrinc
11. Sze Tiborc, Zsuzsanna
12. Cs Klára
13. P Ipoly
14. Szo Marcell
15. V Mária
16. H Ábrahám
17. K Jácint
18. Sze Ilona
19. Cs Huba
20. P István
21. Szo Hajna, Sámuel
22. V Menyhért, Mirjam
23. H Bence
24. K Bertalan
25. Sze Lajos, Patrícia
26. Cs Izsó
27. P Gáspár
28. Szo Ágoston
29. V Beatrix, Erna
30. H Rózsa
31. K Bella, Erika

H

V

1. Cs Annamária, Tihamér
2. P Ottó
3. Szo Kornél, Soma
4. V Ulrik
5. H Emese, Sarolta
6. K Csaba
7. Sze Apollónia
8. Cs Ellák
9. P Lukrécia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

AUGUSZTUS

JÚLIUS

25.
26.
27.
28.
29.
30.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cs

Sze

K

H

V

Szo

P

Cs

Sze

K

H

V

Szo

P

Cs

Sze

K

H

V

Mária
Kornél
Roxána, Szeréna
Enikő, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina, Pál
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

Szo Teodóra

1. Sze Egon, Egyed
2. Cs Dorina, Rebeka
3. P Hilda
4. Szo Rozália
5. V Lőrinc, Viktor
6. H Zakariás
7. K Regina
8. Sze Adrienn, Mária
9. Cs Adám
10. P Hunor, Nikolett

SZEPTEMBER

P

Cs

Sze

K

H

V

Szo

P

Cs

Sze

K

H

V

Szo

P

Cs

Sze

K

H

V

Szo

30. Szo
31. V

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1. P
2. Szo
3. V
4. H
5. K
6. Sze
7. Cs
8. P

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta
Miksa
Ede, Kálmán
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya
Előd
Gyöngyi
Salamon
Bianka, Blanka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas

OKTÓBER

27.
28.
29.
30.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.

K

H

V

Szo

P

Cs

Sze

K

H

V

Szo

P

Cs

Sze

K

H

V

Szo

P

Cs

Sze

K

H

V

Szo

P

Cs

Sze

K

H

Marianna
Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz
Albert, Lipót
Ödön
Gergő, Hortenzia
Jenő
Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen
Emma
Katalin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
Andor, András

NOVEMBER

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

P

Cs

Sze

K

H

V

Szo

P

Cs

Sze

K

H

V

Szo

P

Cs

Sze

K

H

V

Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Aletta, Etelka
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Adám, Éva
Eugénia
István
János
Kamilla
Tamara, Tamás
Dávid
Szilveszter

Szo Árpád

1. Sze Elza
2. Cs Melinda, Vivien
3. P Ferenc, Olívia
4. Szo Barbara, Borbála
5. V Vilma
6. H Miklós
7. K Ambrus
8. Sze Mária
9. Cs Natália
10. P Judit

DECEMBER
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Csákvári és Bodméri Hírmondó

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.” (Jn. 1,1)
Egyházközségünk életének 2009. évi összefoglalója:
Legfõbb közösségi eseményünk:
Templomunk 150 éves évfordulójáról való megemlékezés
Felújítási és fejlesztési munkálatok:
Plébánia fûtésének és villanyhálózatának korszerûsítése.
Az udvari közösségi hely kialakítása.
Az évfordulóra a hívek adományaiból új szõnyeget vásároltunk a szentélybe.
Egyházközségünk jelenleg mûködõ közösségei:
Prohászka imaszövetség, MÉCS közösségek, Kórusok, Karitász, Filmklub,
Rózsafüzér társulat, Oltárdíszítõk, Ministránsok, Lelkipásztori kisegítõk, Hit-

oktatók, hittancsoportok (Általános iskolások, középiskolások, fõiskolások és
egyetemisták, felnõttek).
Egyéb: Megváltozott a stóladíj táblázat, amely megtekinthetõ a templom
hirdetõtábláján.
2010-ben az egyházi hozzájárulás összegét nem változtatjuk: 3500 Ft/fõ/év.
Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy szíveskedjenek ezt a vasárnapi Szentmisék
után, vagy az egyházi adót beszedõ önkénteseknél befizetni.
A karitász csoport a hagyományaihoz híven ebben az évben is karácsony elõtt szeretetcsomagokkal ajándékozta meg a rászorultakat. Ehhez jelentõs anyagi támogatást nyújtott Esterházy Mónika és a helyi karitász. Segítségüket köszönjük.

Gyertyaszentelõ Boldogasszony - február 2.
URUNK BEMUTATÁSÁnak ünneplése a IV. századtól kezdve általános volt. A nyugati liturgiában Szûz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett.
A római katolikus vallás GYERTYASZENTELÕ BOLDOGASSZONY néven ünnepli ezt a napot. Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképezõ gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket is. József és Mária ez alkalommal mutatta be áldozatként a két gerlicét vagy galambfiókát. Ekkor szentelték az Úrnak az elsõszülött fiút. Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban elõírt vallásos cselekmény volt. Az elsõszülött fiúgyermeket Istennek szentelték
a szülõk. A Kivonulás könyve elõírja az elsõszülött bemutatását és megváltását a templomban.

December 6-án adott hálát a gyülekezet Istennek
a 20 évvel ezelõtt megválasztott lelkipásztora,
dr. Kis Boáz szolgálatáért. A hálaadó istentiszteleten Ft. dr. Erdélyi Géza püspök, a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának elnöke
hirdette az Igét, aki a család származásának városából, a felvidéki Rimaszombatból egy cserép virágot hozott az ünnepeltnek. Az ünnepségen áldást
mondtak a felvidéki, a kárpátaljai, az erdélyi, a
nyugat-európai testvérgyülekezetek küldöttei, így
mások mellett: Ft. Csûry István (Nagyvárad), Ft.
Horkay László (Nagydobrony), Ft. Tóth Miklós
(Hága). Köszöntõt mondott Giesz János polgármester, Lönhard Vilmosné iskolaigazgató, Pomogáts Béla irodalomtörténész, Pálfy G. István újságíró, a Duna Televízió Kuratóriumának tagja, Lipcsey Edit operett énekes. A gyülekezet szép új palásttal ajándékozta meg lelkipásztorát, melyet Medgyesi József fõgondnok és a presbiterek adtak át, az

énekkar, az óvodások és a hittanosok szolgálatával.
A Presbitérium december 21-én a Pro Ecclesia díjjal tüntette ki Dornyi Sándorné Kemény Juliannát,
valamint emlékezett meg néhai Medgyesi József
gyülekezetért végzett szolgálatáról.
Részlet Dornyi Sándorné laudációjából:
Dornyi Sándorné Kemény Julianna nemcsak oktató
volt, hanem nevelõ is. Kitartását, szeretetét, hitét
adta át tanítványainak. Így töltötte be a költõi hitvallást: „Én egész népemet fogom / Nem középiskolás
fokon / Tanítani.” A Csákvári Református Gyülekezetben a mai napig lehet rá számítani a hitoktatás
munkájában, amikor is örömmel végzi ma is ezt a
nem kis felelõsséggel járó szolgálatot. Példaadó
templomba járásával arról tesz bizonyságot, amit
maga is megtapasztalt a János 14:16. versében: „Én
vagyok az út, az igazság, az élet!” Megköszönjük fáradhatatlan bizonyságtevõ munkáját és arra kérjük a

A 2010-es év igéje:
Jézus Krisztus Urunk mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek
Istenben, és higgyetek énbennem.” (Jn. 14,1)
Az életünk során számtalan okot találhatunk, amiért aggodalmaskodhatunk.
Hiszen olyan sok nyugtalanító hír vesz körül minket! Annyi sok baleset és szerencsétlenség történhet, akár velünk, akár a szeretteinkkel!
A hit Jézusban nem csak az Isten létezését jelenti, hanem azt a bizalmat, hogy az
életemet, az aggodalmaimat, a félelmeimet mind az Úr Jézus Krisztusra hagyom. Rábízom a szeretetteimet, a jövõmet, az aggódásaimat és mindenemet.
Mert hiszem, hogy ezek mind Jézusnál vannak a legjobb helyen. Ezt a bizodalmas hitet kérjük Istenünktõl erre a 2010-es esztendõre az Úr Jézus Krisztusért! Ámen!
Az ökumenikus imahét Csákváron 2010. január 17-én vasárnaptól 22-én
péntekig tart, az egyes alkalmak 18 órakor kezdõdnek. A helyszíneirõl a
kihelyezett plakátokról, és az istentiszteleti alkalmaink hirdetéseibõl, valamint
gyülekezetünk honlapjáról (http://csakvar.lutheran.hu) értesülhetnek
.
Kedves Testvérek!
„Ti vagytok erre a tanuk” (Lk 24,48) mondja Jézus tanítványainak, amikor
azok értetlenkedve, ámulva és hitetlenkedve fogadják megjelenését a feltáma-

Mindenható Istent, erõsítse meg továbbra is abban a
szolgálatban, amelyet a csákvári református közösség számára példaadóan végez ma is.
Részlet néhai Medgyesi József laudációjából:
Életében igaz az, amit a költõ így mond: „Dolgozni
csak pontosan és szépen, / Ahogy a csillag megy az
égen, / úgy érdemes.” Gyülekezetünkért fáradhatatlanul szolgált azokban az idõkben is, amikor ezért
nem köszönet, hanem elmarasztalás járt. Az egyházközség Medgyesi József kimagasló szorgalmát a
presbiteri tisztségre való megválasztással ismerte el.
Sokan emlékszünk még arra az idõre, amikor a
templom renoválásának nehéz munkájában példamutatóan járt az élen. Megfogadta és megtartotta az
I. Timótheus 6: 12. versében írt tanítást: „Vívd meg a
hitnek jó harcát!” Mindvégig lankadatlan szorgalommal állt helyt gyülekezetünk építésében, mindaddig, amíg a mennyei Atya 1990. április 14-én haza
nem hívta a földi szolgálatból.

dás után. A mondat kijelentõ és egyszerûnek tûnik. Tartalma azonban a keresztény élet és lelkiség egyik legsúlyosabb velejárója. A tanítvány egyben tanú.
Nem egyszerûen új törvényt és új értékrendet, vagy életformát tanult a Mestertõl, amit tovább kell adnia, hanem személyes tanúja annak, hogy a Mester
maga az Isten Fia, akinek „adatott minden hatalom mennyen és földön”
(Mt 28,18). Ezzel a hatalommal adta át magát a szenvedésnek, adta magát a
keresztre, járta meg a poklokat, támadt fel a halottak közül és ezzel a
hatalommal ül újra a mennyben az Atya jobbján. A tanítványból, amikor
mindez személyes élményévé válik, tanú lesz.”
(Részlet a 2010-es Ökumenikus Imahét füzetének Köszöntõjébõl, Erdõ Péter
bíboros érsektõl, és Szebik Imre evangélikus püspöktõl)
1910-ben a skóciai Edinburgh-ben rendeztek egy Ökumenikus Missziói Konferenciát "Krisztusról szóló tanúságtétel ma" címmel. Ennek közös tanúságtételre való törekvésnek 100. évfordulójára kérték fel a skóciai egyházakat a
2010-es téma kidolgozására. A helyi egyházak erre a témára válaszként fogalmazták meg a „Ti vagytok erre a tanuk” (Lk 24,48) imaheti bibliai mottót.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt, katolikus, református és evangélikus, és egyházhoz nem kötõdõ Testvért közös istentiszteleteinkre!
Minden kedves Olvasónak Istentõl megáldott, békés,
örömökben és szeretetben gazdag új esztendõt kívánunk!

JANUÁR HÓNAP IGÉJE: Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes erõdbõl! (5Móz. 6,5)
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A Rendészeti Kerekasztal a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál
tartotta 2009.december havi ülését. Az ülésen az állandó tagokon kívül a
Szolgálat részérõl Kovácsné Király Nikoletta, valamint a Bicskei Rendõrkapitányság részérõl Nagy Ferenc fõtörzszászlós vett részt. A Rendészeti
Kerekasztal elnöke, Setét Vilmos az alábbiakról adott tájékoztatást:
Az elsõ napirend keretében Kovácsné Király Nikoletta tájékoztatta a
résztvevõket a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat mûködésérõl.
A Szolgálat 2000.december 27-én alakult meg, és 2006-tól mikrotársulás
formájában mûködik, ellátva Csákváron kívül Gánt, Vértesboglár és Bodmér települések ügyeit is. Három családgondozó végzi a munkát, amely
igen sokrétû: a jelzõrendszer tagjai visszajelzései alapján intézkedéseket
kezdeményeznek, feladatuk a családgondozás kiemelten a prevenció, a
szenvedélybetegek felkarolása és a bûnmegelõzés - , és emellett karitász
szervezeteknek segítenek megtalálni a rászoruló családokat. Szerdánként
Dr. Halászné Dr. Metlágel Ágnes ügyvéd asszony tart ingyenes jogi tanácsadást. Jó együttmûködés alakult ki a rendõrséggel, a helyi oktatási
intézményekkel, a védõnõi szolgálattal és a háziorvosokkal.
Tóth András hatósági irodavezetõ elmondta, hogy a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálata a legfõbb gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény a településen. Az orvosi, pedagógusi vagy rendõri jelzésekkel is
foglalkoznak, és a problémával küzdõ emberek is ide tudnak fordulni.
A hatékonyságukat az elmaradt tragédiák számával lehet mérni. Fontos,
hogy helybeliek foglalkozzanak a helyi emberek problémáival, mert van
helyismeretük, személyismeretük, és a családgondozók szakmailag is felkészültek. Finanszírozásuk nem kerül pénzbe, mert normatíva formájában
megkapjuk a költségvetésük teljes összegét. Az ügyek száma folyamatosan emelkedik: míg 2008-ban 698 db családlátogatást végeztek, 818 személy fordult meg problémáival a szolgálatnál, és 16 gyermekvédelmi tárgyalás volt, 2009-ben 800 családlátogatással, 1034 fõ bejövõ forgalommal
és 31 gyermekvédelmi tárgyalással zárták az évet.
Kovácsné Király Nikoletta a jelenlegi szakmai problémáikat három
pontban érintette. Egyrészt szükség lenne egy pszichológusra, akár kistérségi finanszírozás keretében részmunkaidõben is, akihez a problémákkal küzdõ családok fordulhatnak. Másrészt tervezik, hogy helyettes
szülõi hálózatot építenek ki a községben, hiszen ha egy család csak pillanatnyi problémák miatt rövid idõre nem tudja megoldani a gyermek gondozását, a problémát rögtön orvosolni lehetne. Végül pedig kiemelte, hogy
szeretnének 2010. évben is programokat szervezni a hátrányos helyzetûek
számára, és ehhez kérik az önkormányzat anyagi segítségét.
Második napirendi pontként a község közlekedési problémáit tárgyalták
az egybegyûltek. Nagy Ferenc fõtörzszászlós elmondta, hogy alapvetõen
nincsenek nagy közlekedési problémák Csákváron, a községben történt
balesetek száma nem ad okot aggodalomra, a közlekedési lehetõségeken
azonban lehet javítani.
A Széchenyi utca és Kossuth utcai forgalom fõként sebesség tekintetében hagy kívánnivalót maga után. Ezen a rendõrség sebességméréssel
tud megelõzésképpen segíteni, eseti jelleggel. A csákvári rendõrök szakmai továbbképzésen vesznek részt (AETR), és modern technikával (digitális tachográf korong olvasó) fogják ellenõrizni a nagy jármûveket. Felvetõdött, hogy hosszú távon érdemes elgondolkodni egy Csákvárt délkeleti irányban elkerülõ út kialakításán, ami a Széchenyi és Kossuth utcákat
tehermentesítené.
A rendõrség szerint a Szabadság téri keresztezõdésben lévõ terelõ szigetek helyett meg kellene fontolni egy hárompontos körforgalom kialakítását, ennek a praktikumon kívül forgalomlassító hatása is lenne. Szakmai
vélemények szerint biztonsággal elhelyezhetõ itt egy körforgalmi csomópont.
Az úttesten átkelõ gyalogosforgalom biztonságosabbá tétele érdekében
javaslatok hangzottak el gyalogátkelõ létesítésére a Rózsakert vendéglõ
elõtt az iskola irányába, a Kálvin Idõsek Otthona elõtt, a Dózsa György
utcai buszmegállónál (Szanatórium felsõ kapujánál), valamint a Széchenyi utcában a Posta vagy a Vértes Múzem elõtt, illetve a kenyérbolt elõtt.
A Kerekasztal kezdeményezi, hogy a rendõrség helyszínbejárás után adjon
szakvéleményt arról, hová és milyen módon lehet elhelyezni a gyalogátkelõhelyeket.
Parkolási problémák a Széchenyi utcában a Szolgáltató ház elõtt jelentkeznek, valamint a Szabadság téri óvoda környékén. Az Óvoda elõtti parkolási gondok csökkenthetõk lennének, ha sikerülne megegyezni a volt
tüzéptelep tulajdonosával, hogy a kisáruház melletti, jelenleg kapuval
elzárt területet szabadítsa fel parkolás céljára, és egyúttal az árufeltöltést is
innen oldja meg.
A Széchenyi utcán a volt kisáruháztól a régi községházáig, valamint a
Katolikus Szeretetszolgálat Otthona elõtti útszakaszra már van parkoló
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kialakítására vonatkozó építési terv, de a Magyar Közút Kht. még nem
engedélyezte.
A Petõfi utcai tömbház és a Lila bolt (Szabadság utca sarok) közötti
önkormányzati területen is van már parkoló létesítésére vonatkozó építési
terv. Ismét felmerült, hogy balesetveszélyes a Lila bolt árufeltöltése a
Szabadság utca felõl, illetve a vásárlók parkolása a bolt bejáratánál, ezt
mindenképpen rendezni kell.
Az új iskola elõtti, illetve a Szent Mihály téri parkolási rend is hagy
kívánnivalót maga után. Az új iskola kerítése mellett ki lehetne alakítani a
pedagógusoknak és iskolai dolgozóknak egy szolgálati parkolót a Szent
Mihály téri parkoló bõvítése érdekében. A katolikus parókia elõtti járdát is
meg kellene javítani, és ki kellene szélesíteni.
Sportrendezvények idején a Vöröskapu utcában szinte lehetetlen közlekedni, ezért a Vöröskapu utcától a tûzoltószertárig tartó, már félig kialakított út kialakítását be kell fejezni, a Parksor utca Vöröskapu utcai
becsatlakozását is ki kellene alakítani.
A harmadik napirendben a 2010.évi munkatervi javaslatot tárgyalta a
Rendészeti Kerekasztal.
Negyedik napirendként egyéb bejelentéseket tárgyaltak. Elsõként tájékoztatták a jelenlévõket, hogy 2010.január hónapban az Országos Mentõszolgálat mentõtisztjei újraélesztési tanfolyamot tartanak a polgárõröknek.
2010. január 1-jétõl változik a KRESZ, ezért nyilvános elõadást szerveznek a változó szabályokról.
Ifjúsági bûnmegelõzés és családsegítõ témákban megbeszélésre hívja a
Kerekasztal a Szülõi Munkaközösséget.
Mivel évzáró utolsó ülés volt, Setét Vilmos elnök megköszöni minden
eddigi segítõnek az eddigi munkáját, és a Rendészeti Kerekasztal nevében
minden kedves csákvári állampolgárnak békés, boldog, biztonságos új
évet kíván.
A Rendészeti Kerekasztal következõ ülése 2010. január 21-én lesz a régi
községháza épületében mûködõ Polgárõrség szolgálati helyiségében.

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2009.
novemberi ülésén úgy döntött, hogy a Csákvár Nagyközség helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervérõl szóló 14/2008.(Xll.17.) számú
rendeletét felülvizsgálja, valamint a külterületekre vonatkozó szabályozást megalkotja. Ennek érdekében a felülvizsgálathoz egy koncepció
terv összeállítása szükséges, melynek alapján a módosítások a szabályozási terven átvezetésre kerülhetnek.
Kérjük a lakosságot, vállalkozókat, külterületi földtulajdonosokat, hogy
véleményükkel, észrevételeikkel segítsék a Képviselõ-testület munkáját, hogy a szabályozási terv biztosíthassa Csákvár lakosságának, vállalkozóinak a fejlõdés lehetõségét. A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal
Mûszaki csoportjához lehet írásban, valamint elektronikusan a
csakvar.rendezesiterv@gmail.com
e-mail címre eljuttatni 2010. március 15-ig.
Medgyesi József, Településfejlesztési Bizottság elnöke
Major István, Településfejlesztési Bizottság tagja

Csákvári és Bodméri Hírmondó

2010. január

Heti két próba, amely idõt a családdal tölthettek volna. Beteg-ség
miatti kiesések áthidalása az utolsó napokban. A fellépés reggelén
sütés és szendvicskészítés az esti fogadásra. Mindezt ingyen,
pusztán azért, hogy - egy újabb színvonalas fellépéssel megdobogtassák a közönség szívét. Tiszteletre méltó szolgálat a
zene oltárán!

2009.december 12-én a szanatórium kultúrtermében, Herczog Edit
EU parlamenti képviselõ, és László M. Miksa, az MR-ton díjas
Ladánybene '27 reggae zenekar énekese védnökségével immár
második alkalommal került megrendezésre a gospel-karácsony.
A csákvári Gyémánt Gospel Kórus vezetõjét, Palkóné Hufnágel
Évát kérdeztük:
- Mi a gospel karácsony rendezvényének célja?
- Amikor tavaly elsõ ízben megrendeztük, az volt a célom, hogy
hagyománnyá váljon. Ezen kívül a különbözõ kórusok barátságát,
kapcsolattartását is célul tûztük ki. De fontosnak tartom azt is, hogy
megmutassuk a község lakosainak, hogy a mai világban, amikor
minden a pénzrõl szól, legyen egy olyan kis sziget, ami egészen
mást sugall, és egy ingyenes rendezvényrõl szép élménnyel távozzanak. Nálunk nem a pénzrõl szól a dolog, mi úgy teremtjük elõ a
szükséges összegeket, hogy saját cd-t adunk ki, és szponzorokat
keresünk.
- Úgy hallottam a kórustagoktól, hogy nem volt egyszerû a mai
estét összehozni. Milyen nehézségek adódtak?
- Ha csak a legutóbbi napok eseményeit sorolom: nekem két napja
még nem volt hangom, a kórusban is magas számú volt a megbetegedés, és az utolsó pillanatban állt fel a végleges szereplési
verzió, amit a nézõk is láthattak. Csak szuperlatívuszokban nyilatkozhatok a kórustagokról: kitettek magukért, szívüket-lelküket
beleadták a produkcióba. A közönség visszajelzése is az volt, hogy
maradandó emléket ültettünk a szívekbe.
- Ismét vendégszerepelt a Tapolcsányi Pax Vobis Ifjúsági Gospel
Kórus, hol tettetek szert erre a kapcsolatra?
- A VIII. Solymári Nemzetközi Gospel Fesztiválon találkoztunk
velük, és elsõ pillanatban szimpatikus volt egymásnak a két kórus.
Éreztük, hogy ebbõl hosszú távú barátság lesz, amely hál' Isten a
mai napig tart.
- Említettél egy különleges külföldi meghívást.
- Igen, 2010. áprilisában, húsvét napján Innsbruckba hívott meg
minket a Heilige Familie Kirche Gospel Kórus vezetõje, a magyar
származású Gruber László. Egy világhírû amerikai énekesnõvel
fogunk közösen vendégszerepelni. Remélem, ott is helytállunk
majd.
A megható és színvonalas mûsor végén a rendezvény fõvédnöke,
Herczog Edit százezer Ft-ot ajánlott fel az innsbrucki fellépés
lehetõvé tétele érdekében. Köszönet a nagylelkû adományért!

A tavalyi évhez hasonlóan idén is Csákváron vendégszerepelt a
Tapolcsányi Pax Vobis Ifjúsági Gospel Kórus. Vezetõjét, Havasi
Tibort kérdeztük a munkájáról.

- Mit jelent a kórus neve?
- Pax Vobis azt jelenti: „Békesség nektek!”
- Nem mindennapi kórusról van szó. Hogyan alakította meg?
- Az elsõ kórusom 1992-ben alakult, állami gondozott gyerekekbõl
hoztam létre. Akkor egy fiú intézetben dolgoztam, elsõsorban
drogosok voltak az ellátottak között. Két gyerekkel kezdtem, aztán
egy év múlva négyen lettek. Ott nehezebb volt a munka. 14 év után
váltottam, egy másik intézménybe kerültem, vittem magammal a
„Pax Vobis” nevet is. Jelenleg is ott dolgozom immár négy éve.
A jelenlegi kórusban 30-35-en vagyunk. Állami gondozott gyermekekkel dolgozok most is, sokak teljesen árvák, és úgy tapasztalom: az ének megnyitja a szíveket, gyógyítja a sebeket, békességet hoz nekik. A nevelõk, a pedagógusok, néha egy-két szülõ és a
gyerekek együtt énekelnek. Õszintén, szívbõl énekelve mindig
odaér az üzenet a másikhoz. Ott gyógyít, ahol szükség van rá. Sok
nehézség van a világban, az emberek maguk körül forognak, és a
zene segít, hogy újra a közösség felé forduljanak, és meglássák a
másikban a jót.
- A gyerekek milyen idõszakonként cserélõdnek?
- Nyitottak vagyunk, 3-4 évente teljesen lecserélõdik az egész társaság.
- A legtöbb kórusvezetõ állandó alanyokkal szeret dolgozni, az õ
stílusuknak és tehetségüknek megfelelõ produkciót kitalálni. Ha
bekerül egy új kórustag, õt elõször a közösségbe is be kell vezetni,
és egyúttal a kórusba is. Hogyan hidalja ezt át?
- Valóban nulláról kell kezdeni az egész munkát, de szerencsére a
kórus tagjai szeretettel fogadnak minden új jövevényt, és ez segít
abban, hogy már csak a zene és az ének elsajátítása legyen a fõ
gond. Már dolgozunk az új lemezünkön is, a dalokat már megtanultuk, de még most fogjuk felénekelni, és a kiadás is elég költséges. Reméljük, hogy hamarosan el tudjuk készíteni és megjelenik.
- Ön milyen zenei képzettséggel rendelkezik?
- 12 évig hegedültem, de több hangszer is vonzott. Most a szövegeket és a zenét is én írom a dalainkhoz. A nevemhez fûzõdik az
elsõ magyar gospel mise. Vágyom rá, hogy nagy létszámú, jó hangú gospel kórusnak is betanítsak dalokat. Nemrég szerveztek egy
gospel szimpóziumot Krakkóban, 7 országból érkeztek neves gospel énekesek, magyarok mindössze ketten voltunk. Ott is nagyon
élveztem a munkát, de higgyék el, a legszebb dolog gyerekekkel
foglalkozni!
Katonáné
(Fotó: Bokor Béla)
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Fotó: Schneider Béla

Minden oka megvolt a Katolikus Szeretetszolgálat Otthona dolgozóinak és lakóinak a jó hangulatú karácsonyi ünneplésre: nagy fejlesztések elé néz az intézmény. Jónácsik Zsoltné, az intézmény igazgatónõje elmondta, hogy elsõ lépésként üzembe helyezték a 2. számú
épület liftjét, így mindkét épületben könnyen mozoghatnak a lakók.
A 2. épületben sor kerül még új vizesblokkok kialakítására, a nyílászárók, illetve a csempék-járólapok cseréjére, így lesz teljes körû a
belsõ korszerûsítés.
Szólni kell azonban a régi mûvelõdési ház épületérõl is, amely 2009ben az Otthon fennhatósága alá került. Ennek felújítására és átalakítására 2010-ben a mûszaki felmérést és a tervrajzok elkészítését követõen pályázatokat kíván benyújtani a Szeretetszolgálat. A jelenlegi
72 férõhely száma ezáltal 90-100 férõhelyre emelkedik.
Az igazgatónõ az Otthon bõvítését a következõkkel magyarázta:
„Elég hosszú a várólistánk, az otthonunkban történõ elhelyezés iránti
igényt pedig fokozza, hogy egyházi alapokon mûködõ intézmény
vagyunk. A hozzátartozóktól érkezõ visszajelzések alapján a lakóink
elégedettek az ellátással, amely természetesen nem merül ki a fizikai
értelemben vett gondozásban, hanem programok szervezésével teszszük teljessé az életüket.”
A lakók elismeréssel nyilatkoznak az otthonban folyó tevékenységrõl. A 85 éves Ferenczi Erzsébet ezt mondta lapunknak: „2001-ben
kerültem Csákvárra, már 9 éve élek ebben az otthonban, és szeretek itt
lenni. Elõtte 38 évig Balatonfõkajáron a plébánián tevékenykedtem,
házvezetõnõ és kántor voltam. Bár nehezen mozgok, mégis van állandó
elfoglaltságom: mindennapi feladatom a liturgiák elõkészítése, amelyben társaim is segítségemre vannak.”
Lay Györgyné Margit néni pedig így nyilatkozott: „8 éve élek az
otthonban. Budapesti illetõségû vagyok, közgazdasági technikumot
végeztem, és a munka mellett a herminamezõi katolikus egyházközség
képviselõ-testületi tagja voltam. Nagyon örülök, hogy az otthonban
van egy szép kápolna, ahol összegyûlhetünk, és lehetõségünk nyílik a
vallásunkat gyakorolni.”
Az igazgatónõ is megerõsíti a lakók nyilatkozatait: „Csak a decemberi hónapra visszagondolva elmondhatom, hogy minden napra
jutott valami elfoglaltság, ami újat jelentett a hétköznapokban: a karácsonyi készülõdések, zenehallgatások, felolvasások mellett a Mikulás ünnepség, az Osztováta együttes koncertje, az általános iskola
2. osztályosainak mûsora, a karácsonyi zenés betlehemes elõadás
mind egy-egy szép program volt. A vallási életre is hangsúlyt fektetve
a jó fizikai állapotú lakóinknak lehetõségük nyílt elmenni az adventi
gyertyagyújtásokra, illetve az éjféli szentmisére. Aki nem tudott kimozdulni, annak karácsony elsõ ünnepén a kápolnánkban orgonás ünnepi szentmisét celebrált Horváth József atya. Igyekszünk alkalmakat
teremteni, hogy a lakók a hozzátartozóikkal együtt, illetve a dolgozókkal együtt vegyenek részt eseményeken. Megszerveztük a közös karácsonyi ünnepséget, szenteste vacsora elõtt mindenki személyre szóló
ajándékot kapott. Így próbáljuk széppé varázsolni idõs napjaikat.”
Katonáné

2009.december 13-án délután a csákvári sportintézményben nagy
sikerrel szerepelt a Pesti Fiatalok Színháza. A csákvári és a környékbeli falvakból összesereglett publikum elismeréssel nyilatkozott az
elõadásról. Gonzálen Ákos vezetõ színész és rendezõ elmondta, hogy
a társulat 2009. tavaszán alakult meg azzal a céllal, hogy ifjú színésztehetségek, színészetet tanuló és azt kedvelõ tehetséges fiatalok
számára színpadi szereplési lehetõséget biztosítson. A társulat 19 fõbõl áll, döntõ többsége végzett színész, kisebb hányada pedig Bánfalvi
Ági mûvésznõ színészképzõ stúdiójában tanul. A társulat SzilágyiEisemann: „Én és a kisöcsém” c. darabját adta elõ, amely még az
operett mûfajt kevésbé kedvelõk körében is igen népszerû. A rendezõ
így nyilatkozott az elsõ vidéki vendégszereplésük végén: „Az elõadás
elõtt sokat küszködtünk a díszletek szétszerelésével, mozdíthatóvá
tételével, és bevallom, nem egyszerû idegen környezetben játszani még
tapasztalt színészeknek sem, ettõl is tartottunk. De amit itt kaptunk
a közönségtõl, az minden fáradtságért és nehézségért kárpótolt bennünket!”
A közönség szeretete minden színházi emberre ópiumként hat. Így
történt ez a Pesti Fiatalok Színházával is, akik vállalták, hogy január
30-án, a Kultúra Napja alkalmából megrendezett önkormányzati
ünnepség után ingyen elõadást adnak a csákvári közönségnek.
A nagy sikerre való tekintettel ismét az „Én és a kisöcsém” c. operett
lesz mûsoron. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a községünkben a 2009.
december 13-i színházi elõadás szervezésében és lebonyolításában közremûködtek, illetve ehhez segítséget nyújtottak:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata, Giesz János polgármester, Dr. Halászné Dr. Metlágel Ágnes, Hargitai Tiborné, Hermán József, Iszmo 81 Kft.,
Jankyné Kõvári Csilla, Katonáné Dr. Venguszt Beatrix, Laci Bácsi Konyhája, Orlovits Károly, PapírVilág, Pörneczi Jenõ, Római Katolikus Egyház
Csákvári Egyházközség, Szabó Zoltánné, Tersztyánszky Ödön Sportközpont dolgozói, Viszló Trans Kft., Zámoly Község Önkormányzata
Csákvári Iskola Tanulóiért Alapítvány Kuratóriuma

Képzelje el, hogy szemben, az utca túloldalán azt látja, hogy valaki bemászik az egyik házba. Azonnal értesíteni tudná az
ott lakót a betörésrõl?
Tisztelettel értesítjük a csákváriakat, hogy december elején megalakult a SZEMCSE: a Szomszédok Egymásért
Mozgalom Csákvári Egyesülete. Az alakuló ülés után kezdeményeztük az Egyesület bírósági bejegyzését. Célunk a
szomszédi összefogás megteremtése a bûnmegelõzés, a bûnalkalmak visszaszorítása érdekében. Az odafigyelés, az
összefogás mindig elrettenti a bûnözõket, hiszen nagyobb a lebukás esélye. A jó szomszédság, az egymásra, egymás
házára és értékeire történõ odafigyelés egyúttal a bûncselekménybõl származó vagyoni kár esélyét is jelentõsen csökkenti. Az ötlet
csákvári meghonosításának kezdeményezõje Pózsa Imre nyugalmazott rendõr százados volt, aki elõször a Rendészeti Kerekasztal
novemberi ülésén javasolta a helyi mozgalom elindítását. Egyben õ lett az Egyesület elnöke is. Kiadványaink, fõbb információink
letölthetõk november vége óta mûködõ honlapunkról: www.szemcse.5mp.eu .
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ÉPÜLETTERVEZÉS!!!

Mindenféle épület és építmény szakszerû
tervezését vállalom, rövid határidõre.
Kérem a megrendelõket, hogy címüket
a Halász-féle Tüzéptelepen (Petõfi u. 2.),
vagy Szolgáltató-házban lévõ
Medgyesi-féle boltban szíveskedjenek leadni.

Szigetvári Ferenc
okleveles építészmérnök

1025 Bp., Szalamandra köz 1/A
Telefon: (06-1) 3355-792
Mobil: (06-20) 9754-423

ÚJÉVI AJÁNLATUNK:
TÉLI RUHAVÁSÁR, FARSANGI JELMEZEK

Vastag téli kötött nõi- és férfi pulóverek

Polárfelsõk

Kabátok, overálok

Baba- és gyermek kabátok

Jelmezek meseországból

Csipkefüggönyök minden méretben

Sötétítõk, dekoranyagok sokféle színben és méretben

Ágynemûk, ágytakarók és plédek

Csipketerítõk és asztalterítõk

Nyitvatartás: H - P: de. 09-11, du. 14-17; Szo: de. 09-12
Címünk: Csákvár, Kertész utca 15. Honlap: www.angolrozsa.hu
Tisztelettel és szeretettel: Árki Tünde (06/20) 2299-242

Használtruha üzlet
2010-ben is szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat a megszokott árukészlettel a Gánti u. 8 szám alatt.
AKCIÓNK:
• Téli ruha vásár: kabátok, sálak,
sapkák, csizmák 20% kedvezménynyel
• Bébi és gyermekruha vásár:
Minden második ruha árából
30% kedvezmény
Nyitva:
K – P: 9 – 12-ig, 14 – 17-ig, Szo.: 8 – 12-ig

Csákvári és Bodméri Hírmondó

Tisztelt hirdetõk!

APRÓHIRDETÉS

A Csákvár-Bodméri Hírmondóban megjelenõ hirdetések
méretei és árai a 2010. januártól a következõ képen alakulnak.

Felújított, alacsony rezsijû lakás Csákváron eladó. Érd.:
06-30/677-1145

HIRDETÉSEK MÉRETEI ÉS ÁRAI:
1/1 = 190 x 265 mm
1/2 = 190 x 132 mm vagy
92 x 265 mm
1/4 = 92 x 132 mm
1/8 = 92 x 65 mm vagy
45 x 132 mm
1/16 = 45 x 65 mm
1/24 = 45 x 45 mm
1/32 = 45 x 32 mm

40.000 Ft + 25% áfa
20.000 Ft + 25% áfa
10.000 Ft + 25% áfa
5.000 Ft + 25% áfa
2.500 Ft + 25% áfa
1.500 Ft + 25% áfa
1.200 Ft + 25% áfa

Újjáéled a pyrbaumi kapcsolat
Két hónappal ezelõtt néhány csákvári polgár célul tûzte ki, hogy
újjáéleszti a korábban virágzó, ma szunnyadó korszakát élõ pyrbaumi testvérvárosi kapcsolatot. A mozgalmat Kiss Ferencné Krisztina
tanárnõ fogja össze.
A kapcsolat az 1990-es évek elején és közepén virágzott igazán.
A két település lakói rendszeres látogatók voltak egymásnál a nagy
távolság ellenére is. Életre szóló barátságok születtek családok között. A diákok számára biztosítva volt a nyelvgyakorlási lehetõség.
Ma szinte kizárólag a két település evangélikus egyházközsége részérõl él az aktív kapcsolattartás: kórustalálkozók, gyermektáborok
szervezésével a mai napig szoros barátság fûzi össze a két közösséget. Ezen kívül a sport (elsõsorban a labdarúgás) területén él még az
együttmûködés.
A kapcsolat újjáélesztésének számos iránya képzelhetõ el: az egyházak közötti, valamint a sportbaráti kapcsolaton túl Csákvár és
Pyrbaum között az általános iskolák, a helytörténeti múzeumok,
illetve a tûzoltók közötti együttmûködés jöhet létre a leghamarabb.
Kiss Ferencné 2010.január 23-án este 6-kor a Publoban várja
mindazokat, akik szívesen résztvennének a pyrbaumi kapcsolat
kiszélesítésében és felvirágoztatásában.

Érdeklõdni: 06-20/5348-995

Kérdéssel fordultak hozzám csákvári lakosok, magyarázzam meg,
miért rúg több mint 10.000 Ft-ra egy szennyvízlajt forduló ára
a településen.
A kérdés alapján a következõket válaszolom:
A szippantott szennyvízért fizetendõ térítés két részbõl tevõdik
össze:
1. A fuvarozó fuvardíja: 950 Ft+ Áfa/ köbméter
2. Elhelyezési díj: 790 Ft/köbméter
A fentiekbõl kitûnik, hogy egy köbméter szippantott szennyvíz elszállításának és elhelyezésének a díja:
950+790=1740 Ft+Áfa/köbméter
Ezek alapján egy öt köbméteres szennyvízlajt fordulónak a díja
5x1740= 8700 Ft+Áfa

ÁLTALÁNOS ORVOSI ULTRAHANG
DIAGNOSZTIKAI MAGÁNRENDELÉS!
Helye: Csákvár Szent György Kórház
Röntgen Diagnosztika, Kastélypark 4.
Rendelési idõ: hétfõ, szerda, péntek: 8 órától
Szolgáltatások: EGY IDÕBEN EGY HELYEN!
Általános orvosi, ultrahang vizsgálatok (hasi áttekintõ,
kismedence, pajzsmirigy, nyaki- és általános lágyrésznyirokcsomó, nagyizületek-csípõ, térd, váll)
Fontos: elõjegyzés munkanapokon 8 – 14 óra között
a 06/22/582-268-as telefonszámon kérhetõ;
a vizsgálatokhoz beutaló nem szükséges,
csak TAJ kártyájukat hozzák magukkal
Dr. Zsigmond László

Csákvár, 2010. január 5.
Üdvözlettel:

Zolnai Sándor, képviselõ

HELYESBÍTÉS
Az újság 2009. decemberi számában a 6. oldalon található
„De szeretnék perec lenni” címû cikk írójának a neve a
nyomtatott verzióról lemaradt (A digitális verzión olvasható a
www.csakvarinform.hu oldalon.) Elnézést kérünk Szalma
Erikától.
(A szerk.)
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